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1. Breu descripció del projecte. 
 
 
El projecte ha consistit en iniciar, en el terme municipal d’Artà, un procés de pressupostos 
participatius, concretament en desenvolupar les fases de disseny i implementació d’aquest 
procés. El desenvolupament d’aquest procés inclou les accions realitzades fins al més de juliol i 
no són objecte de la subvenció aquelles que es preveuen fins el mes d’octubre o  novembre. 
 
El pressupost participatiu és una eina de participació i gestió municipal mitjançant la qual la 
ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos econòmics municipals. El 
procés iniciat a Artà ha tingut com a principal objectiu la participació directa dels veïns amb la 
finalitat d’establir les principals necessitats quotidianes del municipi i que posteriorment han 
de ser incorporades en el pressupost anual municipal, prioritzant les més importants i 
realitzant un seguiment dels compromisos assolits. A més de decidir el pressupost municipal 
també ha permès promoure una ciutadania activa dels esdeveniments i decisions de la vida 
pública convertint-se en protagonista en la cerca de solucions que es corresponguin amb les 
necessitats i desitjos reals; en aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la 
gestió municipal, ja que s’ha compartit entre representants polítics, personal tècnic i 
ciutadania el debat sobre en què es gastaran els nostres imposts; en una millora de la 
comunicació entre administració i ciutadania. 
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2. Desenvolupament del projecte. 
 
El projecte de pressupostos participatius es va desenvolupar durant els mesos de gener a 
novembre de la següent manera: 

Fase 1. Disseny del procés de pressuposts participatius. 

Es va dur a terme durant els mesos de gener i febrer de 2017 i feia referència a totes aquelles 
tasques relatives al punt de partida que tot projecte participatiu requereix: per què i per a 
què? quins objectius es volien perseguir? i què es volia aconseguir?  
 
Una vegada es va tenir emmarcat el projecte es va iniciar el procés d’identificació dels 
objectius a assolir com ara concretar el “com”: metodologia, fases de desenvolupament, el 
temps de durada i qui faria cada cosa. Es va tractar, doncs, de dissenyar una estratègia 
metodològica que permetés desenvolupar el projecte de gener a octubre.  
 

Fase 2. Determinació de la quantia i criteris de distribució econòmica. 

Aquesta fase es va desenvolupar durant el mes de febrer de 2017 i hi va intervenir l’equip de 
govern i els tècnics municipals. 
 
El resultat d’aquesta fase va ser que l’Ajuntament d’Artà posava en marxa un procés de 
participació ciutadana mitjançant un pressupost participatiu amb el qual la ciutadania podia 
proposar, debatre i decidir la destinació de 200.000 € (120.000 € per a actuacions a Artà i 
80.000 € per a actuacions a la Colònia de Sant Pere) del pressupost municipal de l’any 2018.  
 

Fase 3. Definició de les normes reguladores del procés de pressuposts a través d’un procés 
participatiu. 

S’ha de dir que abans d’iniciar el procés de definició de les normes o 
regles del joc és va organitzar un cinefòrum-taula rodona per tal de 
poder explicar, a partir de diferents experiències de Mallorca, què 
s’entenia per pressupostos participatius.  

Es va iniciar la vetllada amb la projecció de l’Entrevista a Inmaculada 
Sabater - Democracia participativa un vídeo curtet (10 min) que 
reflectia com s’havien construït els pressupostos participatius d’Elx i a 
la vegada una comparativa entre els models de democràcia 
participativa a Espanya i Amèrica Llatina. Immaculada Sabater, tècnica 
de participació de l’Ajuntament d’Elx en el seu moment, explicà la seva 
experiència i com ho va viure. Des de l’equip tècnic es va valorar la 
seva projecció, perquè, semblant a Artà, els pressupostos s’iniciaren en 
un moment donat però no tingueren continuïtat a la llarga. Tot i que 
en el vídeo, es dona a entendre que a EIx les iniciatives es mantenen 
gràcies a la voluntat de les bases socials, al municipi d’Artà, 
concretament la Colònia de Sant Pere, això no va passar. Per tant el  
punt clau de la participació, la implicació i voluntat són les bases 
socials, elles són les que fan possible qualsevol procés participatiu.  
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La segona part d’aquest acte va consistir en una taula rodona on hi participaren la sra. Mª 
Antònia Mulet (Batlessa d’Algaida); el sr. Joan Bauzà (Tècnic de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Palma) i el sr. Joan Forteza (president de la federació d’associacions de veïns 
de Palma). Tots ells explicaren les seves experiències en els respectius pressupostos 
participatius.  

El que es va pretendre va ser donar una visió dels pros o contres dels pressupostos 
participatius des de diferents punts de vista, el polític, el tècnic i el social. Tots ells 
respongueren de manera planera a un discurs que va arribar als assistents. Finalment, l’acte va 
acabar amb un debat obert en que la gent va participar obertament i on els diferents ponents 
feren aclariments de dubtes. 

Durant el mes d’abril-maig es constituïren les assemblees populars per tal de definir les regles 
del joc. Aquestes assemblees s’emmarcaven en dues parts. Per una banda hi havia una 
explicació dels objectius a aconseguir dintre de l’assemblea i per l’altre elaborar un treball en 
grup i una posada en comú. En total es van realitzar 4 assembles, dues a Artà i dues a la 
Colònia de Sant Pere. 

Independentment del territori la primera assemblea a part ser un punt d’encontre amb els 
veïnats va permetre: 

 Consensuar un marc normatiu on tots els veïns i veïnes ens hi poguéssim sentir 
còmodes i participar democràticament. 

 Debatre i consensuar en grups petits una sèrie de criteris bàsics del  marc normatiu en 
relació al procés de pressupostos participatius  

 Escollir els dos membres voluntaris i assemblearis que formen part de la Comissió 
Tècnica. Aquestes persones no podien pertànyer a cap partit polític ni tampoc podien 
ser tècnics/ treballadors de l’Ajuntament  

En la primera assemblea van participar un total de 28 persones a Artà i 24 persones a la 
Colònia de Sant Pere. Inicialment se’ls va explicar en que consistiria el procés de pressupostos 
participatius que engegava l’Ajuntament i en segon terme la necessitat d’elaborar un marc 
normatiu d’aquest procés amb l’ajuda de la ciutadania. Els aspectes a decidir amb la ciutadania 
es centraren en: quina informació s’havia de recollir de les propostes, quin nombre de 
propostes per persona es podien presentar, quin era el cost màxim podien tenir els projectes, 
quantes propostes es podien triar en la votació final, quina temporalitat havia de tenir el 
termini de votació... La deliberació de les preguntes es va fer primer en petits grups tant a la 
Colònia com a Artà i després en comú on es va generar el debat general. 

Sorprenentment, les respostes van ser pràcticament les mateixes a Artà i a la Colònia tret de la 
pregunta que feia referència al nombre de propostes màxim que podien votar les persones. A 
Artà fàcilment és van acordar que cada persona podria votar fins un màxim de tres propostes 
mentre que a la Colònia, n’hi havia que varen dir fins a tres propostes i d’altres tantes 
propostes com vulguin fins un màxim de 80.000€. El debat, a la Colònia, va ser intens però 
finalment per poder desempatar els resultats, es van comunicar els resultats d’Artà i que va 
permetre consensuar a la Colònia de Sant Pere que les persones podrien votar un màxim de 3 
propostes (veure taula 1).  
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Taula 1: acords arribats en la primera assemblea segons aspectes posats a debat públic: 

 ARTÀ 
3 d’abril de 2017 

COLÒNIA de ST PERE. 
7 d’abril de 2017 

Pregunta 1: Es proposa que la 
informació que contingui cada 
una de les propostes que es 
presentin siguin: 

Nom i llinatges de la persona de 
contacte 
Entitat, Associació o col·lectiu al qual 
representen, si és el cas. 
DNI 
Adreça de correu electrònic. 
Telèfon 
Nom de la proposta 
Àmbit territorial de l’actuació 
Explicació detallada de la proposta 
Motiu de la proposta i objectius. 
Destinataris principals de la proposta. 

Tots els camps 

(però el punt dos no hauria de 
tenir una vinculació directe en la 

presentació de propostes) 

Tots els camps 

(és pot introduir l’apartat d’Exemples 
o d’experiències 

conegudes/semblants) 

Pregunta 2: Quantes 
propostes considerau que pot 
presentar una mateixa 
persona o entitat? 

Les que vulguin Les que vulguin 

Pregunta 3: Qui cost màxim 
s’ha de fixar per projecte que 
es presenti?  

Fins  un màxim de 120.000€ Fins un màxim de 80.000€ 

Pregunta 4: Quantes propostes 
pot votar una persona? Un màxim de tres propostes Un màxim de tres propostes 

Pregunta 5: Si es pot votar més 
d’una proposta, aquestes s’han 
de prioritzar?  

Si Si 

Pregunta 6: Durant quants 
dies s’han de votar les 
propostes? 

Una setmana Una setmana 

Pregunta 7: què faríeu perquè 
la major quantitat de gent 
pogués votar? 

 

Tots els punts a més: 
Donar informació casa per casa 
(porta a porta) 
Convidar col·lectius d’immigrants 
Incloure xarxes socials (facebook, 
twitter, bellpuig....) 
Possibilitat d’incloure assemblees 
temàtiques per barris. 
Informar presencialment. 

Tots els punts, a més: 

Incloure xarxes socials 
(facebook,twitter, bellpuig....) 
Revista local. 
Web ajuntament. 
Taulell d’anuncis. 
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La segona assemblea, es va celebrar també durant el mes d’abril. Aquesta es va centrar en 
donar a conèixer públicament els resultats de la primera assemblea i: 

 Explicar com es faria el cens d’aquelles persones propietàries no empadronades i que 
volguessin votar. 

 Debatre i consensuar el sistema de priorització de propostes. 
 Iniciar, mitjançant dinàmica, l’elaboració d’algunes propostes. 

L’assemblea es va celebrar els dies 27 i 28 d’abril a Artà i la Colònia de Sant Pere 
respectivament. En aquest punt es va notar un descens d’assistència amb 10 persones a Artà i 
19 a la Colònia de Sant Pere. Un dels objectius proposats era créixer en participació però la 
realitat ha estat una altra. La curiositat desperta en un primer moment, es dilueix amb el 
temps. Hem de ser conscients que l’elaboració de normes no és un tema d’interès general ara 
be, part d’aquestes, des d’un punt de vista tècnic, havien de ser consensuades pels propis 
ciutadans. Valoram molt positivament els debats que es generaren i les conclusions que 
s’obtingueren, sobre tot per poder escoltar veus que moltes vegades no tenen l’opció a ser 
escoltades. Ara be, hem de ser conscients que la gent no es va moure tant com ens hagués 
agradat. En aquest sentit des de l’ajuntament seguirem cercant altres vies de mobilització de 
les bases socials i fer de tot procés participatiu un procés educatiu en participació ciutadana. 

Les conclusions extretes d’aquesta segona assemblea foren, respectivament: 

- Acordar i validar els acords de la primera assemblea. 
- Debatre les següents qüestions: 

Taula 2: acords arribats en la segona assemblea segons aspectes posats a debat públic: 
 

 ARTÀ 
27 d’abril de 2017 

COLÒNIA de ST PERE. 
28 d’abril de 2017 

Pregunta 1: Com ha de ser 
la priorització de les 
propostes? 

Es fa el sistema de puntuació 
primera proposta 3 punts, segona 
proposta 2 punts i tercera 
proposta 1 punt i es puntualitza 
que la gent pugui votar fins un 
màxim de tres propostes. 

Per consens és demana el sistema de 
puntuació primera proposta 3 punts, 
segona proposta 2 punts i tercera 
proposta 1 punt i es puntualitza que 
la gent pugui votar fins un màxim de 
tres propostes. 

Pregunta 2: Que passa si la 
suma dels projectes supera 
el pressupost màxim? 

 

Aquesta pregunta va arribar a 
votació perquè no hi havia acord. 
Uns deien que les propostes 
resultants de la votació havia 
d’arribar al topall màxim i una 
altres deien convocar assemblea 
una vegada vists els resultats de 
la votació finalista i parlar de la 
proposta que feia de topall. 

Finalment guanyà en nombre de 
vots la primera opció: reduir la 
proposta si tècnicament es pot 
fer i si no passar a la pròxima que 
permeti arribar a l’import màxim. 

Aquesta pregunta, igualment que a 
Artà, també va dur debat llarg i es va 
haver d’arribar a votació.  

Finalment va sortir guanyadora 
debatre en assemblea la proposta 
que faci topall al límit pressupostat. 
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Dir que, tant a Artà com a la Colònia es va presentar un desacord assembleari sobre la 
pregunta 2. Al veure que difícilment podríem arribar a acords en les dues assemblees pel debat 
que es va generar es va decidir finalment fer una votació a ma alçada i posteriorment fer el 
sumatori del vots individuals de cada una de les assemblees, d’aquesta suma va sortir 
guanyadora la següent proposta: Debatre en assemblea la proposta que faci topall al límit 
pressupostat. 

L’experiència per dur a terme assemblees populars va ser positiva tot i la baixa participació 
real. Si que es vera, que al nucli de la colònia de Sant Pere es notava una millor predisposició a 
debatre i a qüestionar-se certs aspectes del procés. La seva experiència prèvia tant el en sentit 
positiu com en el negatiu, els va facilitar en el seu moment uns coneixements que a Artà, no hi 
son. Des de l’Ajuntament valorem positivament aquest primer contacte amb la gent però 
entenem que les tasques en temes de participació han de ser constants en el temps. Ens 
proposem seguir fent passes per dur-ho endavant.  
 
Un altre aspecte a tenir en compte dintre d’aquest període d’execució del projecte ha estat la 
creació dels diferents grups de treball, no només a nivell social, sinó també en coordinació 
amb els tècnics de l’ajuntament i associacions del municipi. Aquests grups de treball quedaren 
definits en el reglament de la següent manera: 

- Grup Impulsor: Encarregat d’escoltar, vetlar i avaluar la veu de la ciutadania. Les propostes 
que s’han presentat al grup sempre han passat per l’assemblea per tal de ser validades. 

- Grup de Treball Intern: Encarregat d’avaluar les propostes presentades per la ciutadania i 
fer els informes corresponents sobre les propostes que s’han de sotmetre a votació.  

- Comissió Tècnica: Encarregada de validar i vetlar pel procés d’avaluació de les propostes 
fetes pel Grup de Treball Intern. (s’ha reunit a partir del segon semestre de 2017) 

 
Tots ells han tingut i tenen una funció de consulta, d’assessorament i de proposta per incidir 
en determinades polítiques públiques municipals. Però l’essència d’aquests òrgans és 
esdevenir un espai de deliberació per enriquir el coneixement de la realitat de la ciutat i 
millorar la presa de decisions. 
 
El grup impulsor, es va crear el passat 21 de març de 2017 amb gent de la Colònia de Sant Pere 
i d’Artà. El grup va quedar constituït per:  

- Regidor de Participació Ciutadana 
- 5 Representants dels diferents grups Polítics 
- 4 Tècnics en participació ciutadana (dos de l’Ajuntament i dos d’externs). 
- 4 persones representants de la Ciutadania i inscrites per iniciativa pròpia (han 

manifestat poder ser membre del GI). 
- 6 persones representants de les Associacions. 

S’ha de dir però, que des d’un primer moment, l’equip tècnic, va  valorar la possibilitat 
d’introduir aquelles persones del GI que ja havien participat en anteriors processos 
participatius. D’aquell GI continuaren 10 persones entre membres de partits polítics, tècnics i 
base social. Actualment el grup està format per 19 persones i es pot dir que es un grup dinàmic 
amb moltes idees. Tret de la incorporació de les persones de la ciutadania que ha estat per 
demanda pròpia, s’ha de dir que el grup va crear pensant en aquelles persones que millor 
podrien representar els diferents grups socials. Creiem que en aquests sentit s’ha aconseguit 
una bona dinàmica de treball. 
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S’han fet 5 reunions del GI durant el primer període d’execució del projecte. Les reunions han 
estat dinàmiques però en algun sentit molt denses i que han dificultat arribar a acords. Som 
conscients que aquestes reunions s’han de dur molt esquematitzades i amb missatges molt 
clars del que es vol donar perquè sinó corren el perill de ser desvirtualitzades i porten al 
cansament de la gent. Tot i així, i essent conscient de la dificultat que comporta debatre certs 
temes, l’Ajuntament ha treballat perquè les reunions fossin dinàmiques i resolutives i seguirà 
treballant, conjuntament amb l’equip tècnic per millorar les sessions grupals del GI. 
 
Pel que fa al grup de treball intern, es feren 3 reunions dins els mesos de març i abril per tal 
de: 
 

- Explicar el Procés de pressupostos participatius que posava en marxa l’Ajuntament als 
tècnics municipals. 

- Cercar col·laboració i implicació a l’hora de desenvolupar el informes tècnics de les 
propostes ciutadanes. 

- Avaluar i deliberar sobre els criteris del marc normatiu que regula tot el procés. 

S’ha de dir, i per sorpresa, que l’assistència d’aquestes reunions ha estat d’una mitjana de 12 
tècnics per reunió. Des de l’equip tècnic considerem que la primera reunió feta el 21 de març 
va ser la més profitosa de totes. En aquesta reunió els tècnics municipals pogueren expressar 
lliurement la seva experiència sobre els anteriors processos participatius iniciats pel consistori 
durant anys. En general es manifestava una voluntat de col·laborar però per l’altre, 
l’experiència els portava a mantenir reticències davant aquestes iniciatives. Aquest punt es 
clau per poder desenvolupar qualsevol tipus de participació amb èxit. En aquest sentit, dir que 
l’Ajuntament hi està treballant i per a l’actual procés de pressupostos participatius es compta 
amb 11 tècnics que participaran en l’elaboració d’informes de les propostes presentades. Els 
acords d’aquesta primera reunió sobre les normes del pressupostos participatius foren els 
següents: 
 

- Limitar l’accés de presentar propostes només a la ciutadania i evitar la presència de 
polítics. 

- Implicació dels tècnics en el procés. 
- Donar possibilitat a decidir en assemblea com volen que es faci la votació. 
- Estudiar com fer el Cens de vot. 

 
Les altres dues reunions es centraren bàsicament en la redacció i modificació de les normes del 
procés de participació. Arribant als següents acords: 
 

- Xerrar amb el tècnic d’informàtica per veure quina és la millor manera de fer el cens. 
- Definir els criteris d’activitat. 
- Modificació de la fitxa de propostes. 
- Limitar les propostes perquè aquestes no afectin a les contractacions de les 

concessionàries.  
- Concretar quins tècnics formaran part de la comissió tècnica. S’escull a nivell intern. 

 
La Comissió Tècnica, que no entra en el procés d’execució del present projecte, s’ha 
constituïda una vegada feta la primera tria de les propostes en funció de si es compleixen les 
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normes del procés de pressupostos participatius; si és o no de competència municipal i si és 
viable legalment. La seva primera reunió va ser el passat 17 d’agost de 2017. 
 
Fase 4. Recollida de propostes per a l’any 2017. 

A finals de maig, i una vegada definides les regles del joc per part de les persones assistents a 
les assemblees, el GI i el Grup de Treball Intern, van procedir a convidar a tota la ciutadania a 
fer propostes per tal de millorar el municipi. Aquest fet va anar acompanyat d’un seguit de 
tallers, que un principi no estaven programats però que van ser demanda tant de les 
assemblees com del GI. 
 
En el nucli urbà d’Artà es feren 3 tallers dirigits a la població en general, un dirigit als joves i un 
dirigit a associacions els dies 5,6 i 7 de juny. D’acord amb la demanada feta en assemblea, Artà 
es va dividir en tres zones i els tallers es van realitzar a: 

- Taller 1: Sala d’actes de l’IES Llorenç Gràcies i Font. (5 de juny) 
- Taller 2: Escola Sant Bonaventura. (6 de juny) 
- Taller 3: Baixos de na Batlessa. (7 de juny) 

El taller per a joves es feu al propi Centre Jove, als baixos de l’IBAVI el dia 6 de junyi un taller 
per a Associacions del municipi als baixos de Na Batlessa. 
 
A Artà els tallers no varen tenir l’assistència esperada. Només un total de 10 persones amb els 
tres tallers hi van assistir. El problema, en aquest cas, no va ser la manca de difusió ja que en 
converses informals, a posteriori, la gent manifestava que estaven assabentats de les reunions. 
En aquest sentit podem dir que, la informació via porta a porta va arribar a les famílies d’Artà 
però a l’hora de participar, tot i tenir intenció de participar-hi, no es va materialitzar i per tant 
tècnicament s’hauran de cercar no ves estratègies. En canvi a la Colònia de Sant Pere si que la 
gent va participar. 
 
En el primer taller totes les persones que assistiren eren persones que participaven per 
primera vega. En aquest cas se’ls hi va informar del que s’havia fet fins en el moment i es va fer 
un repàs de les normes del procés de pressupostos participatius 2017. A partir d’aquí es va 
establir un debat en torn a les propostes que duien i que feien referència al seu barri. Les 
propostes eren: 
 

- La compra dels solars del C/ de la Clota per fer aparcaments.  
- Obrir un carrer per donar sortida al C/ Sorteta fins al C/ de la Clota. És a dir, al Carrer 

Sorteta hi ha una casa esbucada que pertany a l’ajuntament. La idea és acabar de tirar 
la casa i obrir un carrer, a través del solar buit que dóna al c/ de la Clota.   

Aquestes propostes no es va formalitzar al mateix taller perquè els assistents manifestaren 
que les farien online.  
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En el segon taller es va fer a Sant Bonaventura amb una assistència de 4 persones, de les quals 
dues havien vingut a les assemblees i dues no havien participat a cap acta del procés. En 
aquest cas es va optar per fer directament un acte més informal, és a dir, fer un repàs ràpid al 
marc normatiu i deliberar les propostes que es volien presentar. La dinàmica va ser més 
productiva i les propostes bàsicament anaven relacionades entorna a: 
 

- Un poble net i cuidat, no només al carrer ciutat, si 
no per tot. 

- La manca d’aparcament per als residents. 
- Adequar els carrers amb plataformes úniques per 

afavorir l’accessibilitat. 
- Amortització de deute municipal en la millora del 

municipi. 

El tercer taller per barris es va fer als baixos de na Batlessa, hi assistiren 3 persones, de les 
quals dues no havien participat a cap acte dels pressupostos i una si. També es va optar per fer 
el format del taller de Sant Bonaventura, un diàleg més directe i informal amb les persones 
que vingueren. Les propostes foren les següents: 
 

- Construcció d’un pipi can. 
- Fer/construir o senyalar Banys d’ús públic a diferents llocs del municipi d’Artà. 
- Instal·lar faroles autosuficients amb energia solar al barri de Sos Monjos. 

Al centre Jove, dia 6 de juny,  també s’hi realitzà un taller de propostes. Hi assistiren un total 
de 15 joves. Va ser una sessió molt participada i dinàmica. En aquest cas es va començar a 
explicar que era el pressupost municipal i com hi podien incidir com a joves. Les seves 
propostes foren les següents: 
 

- Habilitar el Centre Jove (insonoritzar, 
condicionament de la temperatura tant a 
l’hivern com a l’estiu, i instal·lació de 
més jocs: airsoft, una play4 amb jocs i 
jocs nous per la wi, una pantalla per 
veure pel·lícules i un home cinema). 

- Instal·lació de wifi a tot el poble. 
- Parc de natura amb jocs d'esplai i piscina 

descoberta (similar entre sa gravera de 
cala Rajada i la piscina de Sant Llorenç). 
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Pel que fa al taller amb les associacions dir que només hi assistiren dues entitats. Una llàstima 
tenint en compte l’ampli teixit associatiu que té a Artà. La manca de participació associativa 
pot tenir diferents lectures però creiem que la seva tasca no només es pot reduir en 
convocatòries de subvencions municipals. Cal fer-hi feina i cal apropar postures i això és una 
tasca pendent. 

 
Finalment, dia 9 de juny, al nucli urbà de la Colònia 
de Sant Pere es va fer un únic taller de propostes. Hi 
assistiren 18 persones de les quals algunes ja havien 
participat en assemblees i d’altres no. La sessió es va 
organitzar de manera informal. Posàrem taules al 
mig i ens asseguérem al voltant, d’aquesta manera el 
diàleg era fluid i la gent es sentia còmode. Es va fer 
un repàs ràpid del que s’havia dut fins al moment i 
després donàrem part al diàleg. D’aquest taller 
sortiren les següents propostes: 

 
- Ampliació i adequació de l’espai de vetlla del cementiri de la Colònia de Sant Pere. 
- Incrementar la recollida de voluminosos i restes de poda. 
- Enllumenat de la part baixa de la Colònia. 
- Millora de la costa i dels planells informatius. Que siguin més pedagògics i educatius en 

tant a l’incivisme i sobre tot al manteniment d’aquests espais. 
- Adequar el vial de Ca los Camps. 
- Adequar la plageta de sa Colònia.  

La gent que va participar en aquests tallers va tenir l’oportunitat no només fer propostes sinó 
establir un diàleg directe amb el Batlle on es pogueren manifestar diferents queixes molt 
relacionades amb les propostes. Aquesta proximitat, és el que valora l’ajuntament. El poder 
ser escoltat i a curt termini visualitzar petits gest de millora del que s’ha demanat. No han estat 
pròpiament tallers educatius tant i com es va plantejar en un principi però si un espai per 
poder dir i ser escoltats. 
 
Paral·lelament a aquests tallers es va obrir el període on line i presencial de presentació de 
propostes. Cada persona de  manera individual o col·lectiva van poder emplenar el formulari 
via online a la web: http://arta.cat/participacio/proposta o be de manera presencial a les 
biblioteques i OACs d’Artà i Colònia de Sant Pere. 
 
Una altra acció que també es va fer per a la recollida de propostes va esser anar al mercat el 
dimarts 13 i 20 a Artà i el 17 a la Colònia de Sant Pere. Va ser un altre acta d’aproximació a les 
persones, sobre tot a les persones majors. Es recolliren un total de 30 propostes a peu de 
carrer i la gent, tot i no voler fer propostes per no quedar en evidència finalment se’n varen 
acabar fent. 
 
S’ha de dir que la gent, respon quan es veu i es sent escoltat. El simple fet de telefonar o 
respondre’ls si les seves propostes han estat acceptades o no es senten una mica més valorats. 
La participació ha estat elevat i per tant que en aquest sentit els esforços realitzats durant el 
mes de juny s’han vist compensats. 
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Fase 5. Anàlisi de viabilitat tècnica i jurídica de les propostes així com de compliment de les 
normes del procés de pressuposts participatius. 

Aquesta fase s’ha desenvolupada durant el mes de juliol de 2017 i una vegada acabat el 
període de presentació de propostes. El seu objectiu era garantir la viabilitat de les propostes 
que finalment es podran votar.  

Per agilitar la tramitació de l’informe de les propostes, es va crear el Grup de Treball Intern, 
format pel personal tècnic de cada una de les àrees de l’Ajuntament d’Artà, el qual s’havia 
d’autoorganitzar per avaluar i analitzar les propostes que finalment es sotmetran a votació.  
 
Cada una de les propostes presentades s’han analitzades detingudament i detalladament 
durant el mes de juliol i aquestes, a posteriori, s’han passat al grup de treball intern que serà 
qui farà l’informe de la proposta.  
 
En total hi ha hagut un total de 111 propostes recollides i d’aquestes se han acceptades 61 
propostes, la resta s’han descartades per no ser competència municipal, per no complir el 
marc legal o be per anar en contra de les normes de pressupostos participatius. També s’ha de 
dir que, hi ha hagut quatre propostes que s’han rebutjat perquè l’ajuntament ja l’està duent a 
terme o també perquè els terrenys on es proposa l’actuació no pertanyen a l’Ajuntament sinó 
a persones privades. 
 
Durant aquest seguiment de les propostes que es feu en el mes de juliol, també s’ha de dir que 
s’han assignats 11 tècnics que faran els informes finals i que durant el mes de setembre les hi 
haurà l’exposició pública.   
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Taula 3: Propostes acceptades i propostes denegades per territori1: 
C

o
lò

n
ia

 d
e

 S
a

n
t 

P
e

re
 

Temàtica Nom proposta 
ACCESSIBILITAT Enrajolar voravies 

ACCESSIBILITAT Anem a peu (o en bici) a l'escola de sa colònia pel camí de can pentinat 

AIGUA I ENERGIA Enllumenat públic 

CA LOS CAMPS 

Camí Ca los Camps i pàrquing 

Regulació dels vianants, ciclistes i vehicles de la Colònia fins a Ca los Cans 

La costa no és un pàrquing 

Carril bici 

Regulació trànsit cotxes al camí de Ca los Camps 

Carril bici 

Carril bici da la Colònia a Ca los Camps i a la urbanització de Sa Canova  

Vial peatonal de s’Estanyol a la Colònia 

CENTRE JOVE Servei de joventut a la Colònia de Sant Pere 

CIVISME Pus cacas de ca! 

CULTURA 
Dotar de un piano de conciertos a la Colonia. 

Adquisición de un piano de cola 

CULTURA Memòria fotogràfica colònia de St Pere 

EDUCACIÓ 
Adquisició d'un espai cobert exterior per el CEIP Rosa dels Vents 

Cúpula Geodèsica 

CEMENTIRI 

Un tanatori digne a sa colònia de Sant Pere 

Construcció o ampliació del tanatori en el cementiri de la Colònia 

Tanatori cementiri colònia 

INFORMACIÓ Panells electrònics d'informació 

MOBILITAT 

Condicionar  i arreglar el litoral de la Colònia de Sant Pere 

Control de velocitat carrer major de la Colònia 

Reductors de velocitat 

NETEJA CARRERS 
Neteja i manteniment de la Colònia de Sant Pere 

Instal·lació de més papereres 

NO COMPETENT Subvencionar camisetes per les excursions de piraigua 

PARCS I JARDINS Àrea recreativa a s'Estanyol 

RESIDUS Recollida de voluminoses 

SALUT Mosquit tigre no!  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Totes les propostes d’un mateix color són les que s’han unificades perquè fan referencia a la mateixa acció. Dir també que abans 
d’unificar-les es va telefonar a totes les persones per saber si hi estaven acord. 
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A
rt

à 

Temàtica Nom proposta2 

ACCESSIBILITAT 

Plataforma única 

Mejorar la accesibilidad e imagen de Artà 

Peatonització i embelliment de tot el carrer Cardenal Despuig 

AIGUA I ENERGIA 

Coberta solar 

Revisió del clavegueram 

Arreglar les xarxes d'aigua municipal 

Arreglar les xarxes d'aigua municipal 

Renovació i posterior manteniment de la xarxa d'aigües. 

Millora clavegueram i il·luminació 

Remodelació Enllumenat  Públic barriaa Sos Monjos 

Enllumenat sostenible zona Sos Monjos 

CENTRE JOVE Habilitar el Centre Jove 

CIVISME 
Campanya de conscienciació a les empreses 

Empatia amb els veïns 

COMUNICACIONS Instal·lació Wifi a tot el municipi 

CULTURA 

Invertir en Escola Municipal de música d'Artà 

Remolcs per la covalcada dels reis 

Promoció de la cultura i l'oci alternatiu 

ECONOMIA 
Amortitzar deute municipal 

Mercat de producte local i ecològic 

EQUIP MUNICIPALS Banys públics 

ESPORTS Noves dutxes al Poliesportiu Na Caragol 

MANTENIMENT 
CARRERS 

El dia a dia 

Arreglar clots dels carres d'Artà 

Qualitat de vida 

MOBILITAT 

Zona blava 

Estacionament limitat al centre 

Velocitat als carrers 

Comunicar el carrer Sorteta amb el de la clota 

NETEJA CARRERS 

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ I CIVISME. UN POBLE NET.  

Carrers més nets 

Neteja del poble 

Neteja del poble 

Campanyes  

Preocupació pels barris perifèrics 

Creació de un pipican 

Neteja d'excrements canins 

                                                 
2 Totes les propostes d’un mateix color són les que s’han unificades perquè fan referencia a la mateixa acció. Dir també que abans 
d’unificar-les es va telefonar a totes les persones per saber si hi estaven acord. 
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A r Temàtica Nom proposta2 

Cartellera informativa recollida excrement de cans 

Neteja del poble 

Neteja del poble 

Embelliment del poble 

PARCS I JARDINS 

Jardins municipals sostenibles 

Parc de natura amb jocs d'esplai i piscina descoberta 

Parc infantil a l'IBAVI 

Qualitat de vida 

Juguem al carrer 

Reforma parque de los pinos 

Embelliment parc infantil dels pins 

Redacció participada (veïnats, estudiants de l'institut, joves del centre 
jove,  nins  de l'escola) d'un projecte d'urbanització de la plaça de l’IBAVI 

Convertir l'Espai de Petanca de na Batlessa en un arener infantil 

RESIDUS Papereres que permetin reciclar 

 

Durant el mes d’agost els tècnics municipals analitzaren cada una de les propostes 
seleccionades per a pressupostos participatius i que algunes s’unificaren per ser de la mateixa 
temàtica. Així doncs el resultat final de les propostes que a partir del mes de setembre es van 
dur a votació va esser la següent: 19 propostes a la Colònia de Sant Pere i 42 a Artà. 

En aquest sentit la tasca dels tècnics va esser la següent, a partir de les propostes presentades 
ells, elaboraren un informe on especificaven la descripció de la proposta, els tràmits o 
actuacions a fer i el cost aproximat de la proposta. Aquesta informació, resumida va esser la 
que es va organitzar per tal de fer a partir del mes de setembre l’exposició pública. 

Fase 6: Primera selecció de propostes. Exposició pública i votació. 

A partir del mes de setembre i una vegada obtingut l’anàlisi tècnic de totes les propostes 
presentades a pressupostos participatius s’inicia el procés de selecció. Davant la gran quantitat 
de propostes des de l’organització tècnica d’acord amb el grup impulsor inicia una primera 
votació per seleccionar les 15 propostes de la Colònia de Sant Pere i les 15 d’Artà i 
paral·lelament es van organitzar 3 tallers de presentació de propostes, un a la Colònia de Sant 
Pere i dos Artà. 

L’exposició pública de les propostes es va fer de manera presencial i online. De manera 
presencial es va fer els dies de mercat a Artà i a la Colònia de Sant Pere, a la presentació del 30 
aniversari de Ràdio Artà al teatre d’Artà i als espais municipals com ara les OACs i a la 
Biblioteca.  Aquests espais presencials disposaren d’urnes, llibrets informatius i fulls  de 
votació. Pel que fa a l’exposició pública de les propostes de manera online es va fer a la web de 
l’Ajuntament, a les xarxes socials de l’Ajuntament i via Wasthap. Els enllaços portaven a la 
primera fase d’informació on les persones tenien tota la informació necessària per poder 
realitzar el seu vot. 
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S’ha de comentar que es tenia previst per la primera exposició pública de les propostes el dia 
de la fira d’Artà, la qual es esser anul·lada a causa de la meterologia. 

Durant aquesta fase també es van dur a terme 3 tallers de presentació de propostes. Aquests 
tallers no varen tenir la participació esperada principalment a Artà on en el primer taller hi va 
haver un total de 10 persones i es presentaren 2 propostes, mentre que en el segon taller 
només van venir els dos ponents i la presentació va ser anul·lada: 

PRESENTACIÓ PROPOSTES: 5 DE SETEMBRE ARTÀ 

Persona Títol proposta 

1. Magdalena Tous Neteja del poble. Barris perifèrics 
2. Assumpció 
Santandreu 

Enllumenat Barri Sos Monjos 

 

En canvi a la Colònia de Sant Pere hi va haver un total de 20 persones i es presentaren 9 
propostes: 

PRESENTACIÓ PROPOSTES: 1 DE SETEMBRE COLÒNIA SANT PERE 

Persona Títol proposta 

1. Xisca Tous 
Regulació dels vianants, ciclistes i vehicles de la Colònia fins a 
Ca los Camps 

2. Magdalena 
Santandreu  

Camí de ca los camps i pàrquing 

Control velocitat carrer major 

3. Gabriela 
Genovart Un tanatori digne a sa Colònia de Sant Pere 

4. Alexandre Oliver 

Anem a Peu (o en bici) a l’escola de sa Colònia pel camí de 
Can Pentinat 

Cúpula Geodèsica 

5. Victòria Piris Recollida de Voluminosos  
6.Pilar Crego Adquisició d’un piano per a concerts a la Colònia 
7. Andreu 
Genovard 

Planells informatius (posar presentació fotografies) 

   

Entre els dies 9 i 17 de setembre es va dur a terme la primera votació. El resultat va esser que 
votaren un total de 364 persones i les propostes més votades van esser: 
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Fase 7: Les propostes que aniran a pressupost 2018. VOTACIÓ FINAL 

Finalment i per acabar el procés de pressupost participatiu s’ha dut a terme entre els mesos de 
setembre i octubre la darrera fase. Aquesta fase contemplava l’exposició pública de les 
propostes finalistes i sortides de la primera votació i la votació final. 

L’exposició pública de les 30 propostes finalistes es va fer presencialment i online. 
Presencialment, igual que a la primera votació, es varen habilitar diferents punts informatius 
(dies de mercat, presentacions d’actes públics, les OACs i la Biblioteca). Online, la informació 
es va penjar a la web de l’Ajuntament, a les xarxes socials de l’Ajuntament i via wasthap. 

Pel que fa a la votació final, l’Ajuntament va editar un llibret de propostes i que va repartir a 
totes les cases del municipi. En aquest llibret s’especificava, de cada proposta, el títol; una 
breu explicació de la proposta i el cost aproximat. Així mateix s’adjuntava la butlleta de votació 
perquè els veïns i les veïnes del municipi d’Artà es poguessin adreçar als punts de votació amb 
la butlleta omplerta des de casa. 

La votació final es va dur a terme entre els dies  23 i 29 d’octubre de 2017. Aquesta votació es 
va poder fer presencialment als punts habilitats: mercats, OACs de l’Ajuntament i a la 
Biblioteca d’Artà. També es va poder fer online a través de la pàgina web de l’Ajuntament: 
http://arta.cat/participacio/descripcio 

El resultat final de tot el procés va esser que 847 persones participaren en la votació final fent 
guanyadores les següents propostes:  

 Artà: Reparació de la xarxa municipal d’aigua potable amb un cost de 120.000€ 

 Colònia de Sant Pere: Un tanatori digne amb cost de 80.000€ 

Durant l’Any 2018 aquestes dues propostes són les que s’han d’executar i l’Ajuntament ho 
tindrà en compte en el pressupost municipal anual. 
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3. Destinataris del projecte. 
 
Els destinataris del projecte ha estat tota la població d’Artà i totes aquelles persones que, 
tenint una propietat en el terme municipal, i no empadronades, han sol·licitat poder participar 
del procés de pressupostos participatius.  
 
 
 

4. Consecució dels objectius generals i específics 
 
Els objectius plantejats foren:  
 
- Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la 

ciutadania, associada o no. 
 
Amb el procés de pressupostos participatius s’ha volgut iniciar un procés cap a la 
participació ciutadana que fos inclusiu per a tota la població. En aquest sentit, tot i que les 
votacions les puguin fer persones a partir dels 16 anys, en la fase de desenvolupament de 
propostes es varen convidar totes les escoles a participar en l’elaboració de propostes per 
tal que aquetes fossin dissenyades pels propis infants. S’ha de dir, que aquest objectiu no 
s’ha pogut completar en tota la totalitat. Si que els joves i la població adulta han participat 
en l’elaboració de propostes però no els propis infants. 
 
En aquest sentit, s’ha de dir, que en futurs processos de pressupostos participatius, 
l’Ajuntament treballarà per poder fer un procés inclusiu on tota persona, infant, jove o 
adulta, pugui tenir l’oportunitat de poder participar en l’elaboració de propostes per tal de 
millorar el municipi. 
 

- Conèixer les necessitats de la població, promoure el diàleg i la solidaritat entre la 
ciutadania i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.  
 
Des de l’Ajuntament creiem que el procés de pressupostos participatius ha servit per 
detectar les necessitats reals de la ciutadania. En els moments del procés en que 
l’ajuntament ha sortit al carrer i s’ha apropat a la ciutadania, s’ha pogut veure la 
manifestació constant de les mancances del municipi percebudes per la ciutadania. Una 
mostra clau d’això ha estat la necessitat de percebre que en el poble s’hi està fent una 
neteja efectiva. Per la gent aquesta percepció no hi és i per tant, la neteja del nucli d’Artà 
ha estat la més persistent. 
 
Dir també que aquest fet d’apropament, i sobre tot en els tallers, ha permès obrir debats 
entre els ciutadans de manera lliure i deliberada. La gent, en aquest sentit, s’ha sentit 
escoltada i atesa.  
 
L’ajuntament seguirà treballant perquè qualsevol procés participatiu sigui un aprenentatge 
global per a tota la ciutadania però també perquè les percepcions que te la gent sobre el 
terme municipal siguin enteses com a necessitats ciutadanes. 
 

- Millorar la comunicació entre ciutadania i Administració local i establir espais de 
diàleg entre el veïnat, les associacions, el personal tècnic i els representants 
polítics. 
 
Un altre objectiu que s’ha anat desenvolupant durant aquest procés ha estat el de millorar 
la comunicació. Des de l’Ajuntament creiem que tant en les assemblees populars com en 
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els tallers de propostes, com en la presència al carrer s’ha establert una comunicació 
propera entre tots aquells ciutadans que han volgut ser partícips del procés de 
pressupostos participatius com d’aquells que simplement han volgut dir la seva i que 
aquesta ha estat transmesa a instàncies superiors. Som conscients que queda molta feina a 
fer en aquest sentit però si en el temps es van promocionant aquests espais d’intercanvi la 
participació a poc a poc anirà arrelant. 
 

- Promoure la dimensió educadora i social de la participació ciutadana. 
 
Durant aquest primer semestre de 2017, un dels principals objectius de l’Ajuntament va ser 
promoure una dimensió educadora i social de la participació ciutadana. En aquest sentit, 
sempre ha estat obert a fer qualsevol acció que anés en aquesta línia. En les primeres 
assemblees es van fer les primeres pinzellades sobre allò que s’entenia per participació 
ciutadana i en cada assemblea hem anat fent ressò d’aquest concepte. Amb el tallers de 
propostes també es va voler iniciar aquest procés educatiu facilitant el com poder redactar 
les propostes.  
 
Creiem que aquest objectiu s’ha assolit i l’Ajuntament es compromet a fer-hi més feina en 
el temps. 
 
Finalment dir que durant aquest semestre s’ha treballat per: 

- Assolir una major transparència i eficiència en la gestió municipal. 
- Planificar una despesa municipal ajustada, al màxim, a les prioritats ciutadanes. 
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5. Metodologia utilitzada. 

Tal i com s’ha explicat en el punt 2 de la present memòria el projecte s’estructura en 5 fases 
diferents. Cada fase ha utilitzat sobre tot una metodologia participada, deliberativa i 
consensuada en diferents ens socials i la ciutadania. 
 
Les assemblees tot i diferenciar dues parts un més explicativa i l’altre més participada han 
estat dirigides per tal que les deliberacions no fugissin de la temàtica que es tractava i per fer-
les més amenes a tota persona que ha volgut participar. 
 
El tallers en canvi han estat mes oberts i més participats, ja que en aquest cas no es pretenia 
apropar postures sinó que la gent elaborés propostes o exposés els seus dubtes o simplement 
compartís propostes de millora. Creiem que en aquest sentit, la gent que va participar-hi es va 
sentir acollida i en un ambient per poder dir tot el que considerava sobre el municipi i, a més, 
visualitzar com en formalitzava la seva proposta. 
 
La participació al carrer, igual que en el tallers, també va servir perquè la ciutadania s’obrís i 
digués allò que realment pensava del municipi. Les rotllades de persones de diferents 
generacions debatien i deliberaven sobre temés d’interès públic, dels barris, dels carrers i de 
l’entorn en general que ells, dia a dia, patien. Aquests debats al final permetien elaborar 
propostes, i que s’han formalitzat.  
 
També dir que el procés de pressupostos participatius ha estat possible gràcies a una tasca 
interna de gestió i coordinació de tot el procés. En aquest sentit s’ha fet un treball conjunt amb 
els tècnics de l’Ajuntament i amb l’equip extern per tan de valorar en tot moment les 
dinàmiques internes de procés i que han de permetre en un futur mantenir i fomentar la 
participació ciutadana. Som conscients que la participació no és única sinó que la gent i les 
seves dinàmiques són les que permeten treballar d’una manera o d’una altra. 
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6. Pla d’execució i avaluació del projecte. 

 
AGENTS INVOLUCRATS: 
 
En l’execució del procés de pressupostos participatius durant el primer període de 2017 
(gener-juliol) han intervingut diferents agents. En la fase del disseny del procés, on es van 
definir els objectius a assolir i la metodologia a desenvolupar hi participaren l’equip de govern i 
concretament la regidoria de participació ciutadana, l’equip tècnic municipal que ja tenia 
experiència en altres processos de participació ciutadana i l’equip extern. 
 
El fet de ser un equip multidisciplinar i conèixer de les fortaleses i mancances d’altres 
processos participatius al municipi van permetre definir línies clares del que havia de ser el 
procés. Des d’un principi es pretenia que aquest procés de pressupostos participatius fos un 
procés d’aprenentatge comunitari i sobre tot intentar no caure amb la politització del procés. 
 
Aquest fet ens va conduir a desenvolupar un procés flexible que permetés adaptar-se a les 
demandes socials i dels diferents grups de treball, així com també facilités mecanismes de 
control en cas de generar conflictes interns.  
 
Pel que fa a la fase de determinació de criteris econòmics i aspectes generals del procés s’ha 
de dir que tant l’equip tècnic municipal com l’equip de govern han concretat aquests criteris 
seguint la legalitat vigent d’altres processos de pressupostos participatius i tenint present les 
mancances d’altres processos de participació en el municipi. 
 
En tant a la Fase III i la fase IV s’ha de dir que, no només hi han participat l’equip de govern i 
els tècnics sinó també la societat artanenca on agrupada en assemblees o bé en òrgans de 
gestió i seguiment del procés han permès determinar les regles del joc, definir els criteris de 
selecció, concretar el sistema de votació i avaluar el procés i les propostes. 
 
Per acabar dir que en la fase d’anàlisi de les propostes qui hi ha intervingut han estat l’equip 
tècnic municipal i extern. En un primer moment s’han fet una tria de les propostes, tal i com ja 
s’ha comentat, segons els criteris de competència municipal, legalitat i compromesos amb el 
marc normatiu de pressupostos participatius, això ho han fet conjuntament l’equip de treball 
intern (tècnics municipal) i l’equip tècnic extern. Posteriorment, les propostes acceptades han 
passat als tècnics municipals que són els encarregats de fer els informes tècnics i el seguiment 
del procés s’ha fet amb la comissió tècnica on hi ha un membre del grup impulsor, dos 
membres de la ciutadania escollits en assemblea l’equip tècnic intern i l’equip tècnic extern.  
 
 
TEMPORITZACIÓ: Gener – Novembre 2017 

La temporalització del procés de pressupostos participatius de gener a juliol s’ha mantingut tal 
i com es va definir en el projecte inicial.  
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RESULTATS ESPERATS: 
Seguint la cronologia i el procés d’execució des de l’Ajuntament atenem que durant el procés 
de pressupostos participatius s’han: 

- Definit el punt de partida del procés, amb els objectius i l’estratègia metodològica. 
- Concretat la quantitat del pressupost municipal amb 200.000€ destinats a 

pressupostos participatius, 80.000€ a la Colònia de Sant Pere i 120.000 a Artà.  
- Elaborat les normes del procés i que es poden trobar a http://arta.cat/participacio/ 
- Pogut manifestar les necessitats del municipi mitjançant 111 propostes de millora.  
- Obtingut 62 propostes que finalment es podran sotmetre a votació ja que compleixen 

les normes del procés, la legislació vigent i són tècnicament viables. 
- S’han editat plafons informatius i llibrets per donar tota la informació referent a les 

propostes. 
- S’han dut a terme assemblees i tallers per a la ciutadania per resoldre dubtes i 

consensuar entre tots un reglament de pressuposts participatius. 

 
 
  

•FASE I
•INFORMACIÓ

GENER/FEBRER

•FASE II
•DEFINICIÓ DE 

CRITÈRIS BASE

FEBRER
• FASE III
• REGLES DEL JOC

MARÇ/ABRIL

• FASE IV
• PROPOSTES
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•FASE V
•ANÀLISI 

PROPOSTES
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•FASE VI
•Exposició pública
•1era Votació
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•FASE VII
•Exposició pública 
•Votació final

OCTUBRE
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RESULTATS
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INDICADORS D’AVALUACIÓ DELS RESULTATS:  
 
El procés de pressupostos participatius realitzat durant els mesos de gener a juliol de 2017 ha 
estat avaluat a partir de les següents dades estadístiques: 
 
L’assistència a les assemblees populars ha estat moderada ja que en cap cas s’ha arribat a les 
50 persones per assemblea. Tal i com s’ha explicat hi va haver una diferència d’assistència 
entre la primera i la segona assemblea. En un principi a aquest fet l’atribuïm per 
circumstàncies alienes al procés però també a l’interès que pot generar a la ciutadania el fet de 
redactar unes normes. Tot i això hi ha hagut un total de 81 persones del municipi que han 
volgut participar de l’elaboració de les normes del procés de pressupostos participatius 
impulsats per a l’Ajuntament d’Artà. 
 
 
Taula 4: Total d’assistents a les assemblees populars segons territori:  

ASSISTENTS ASSEMBLEES PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  

Artà 38 assistents 

Colònia Sant Pere 43 assistents 

 
 
El grau de consens assolit en les assemblees en general ha estat similar i per consens, tant a la 
Colònia de Sant Pere com a Artà, ara be s’ha de dir que a la segona assemblea hi va haver un 
punt en el qual es va trobar dificultats per arribar a un consens (explicat al punt 3). Aquest fet 
va generar una sinèrgia de debat on els tècnics consideràrem que era molt profitós i 
d’aprenentatge del procés deliberatiu. Ara be, davant la manca d’acords finalment es va optar 
per fer votacions amb la majoria simple més un.  
 
 
Durant el període de presentació de propostes l’Adjuntament ha tingut un registre de 111 
propostes de les quals el 65% han estat fetes per la ciutadania d’Artà i el 35% per ciutadania 
de la Colònia de Sant Pere (gràfic 1).  

 

  

Gràfic 1: Taxa del registre de propostes segons territori. 
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De les 111 propostes obtingudes s’han agrupat per  temàtiques de les quals 34 propostes han 
estat agrupades per fer referencia a una mateixa problemàtica. Dir però, abans de fer 
l’agrupament, es varen telefonar a totes les persones que feren les propostes per veure si 
acceptaven l’agrupament o no. Finalment, les propostes han estat diferenciades per les 
següents temàtiques (gràfic 2).  

Gràfic 2: Nº de propostes per temàtica i territori. 

 
 

Dir també que de totes les propostes inscrites el 80% compleixen inicialment els requisits de la 
primera selecció i han estat acceptades. D’aquestes durant el mes de juliol i agost s’han estat 
elaborant els informes tècnics que donaran lloc a l’exposició pública de les propostes perquè 
puguin esser votades (gràfic 3). 
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Gràfic 3: Nombre de propostes admeses i rebutjades segons territori.  

 

 

Finalment de les propostes no acceptades s’ha de dir que el 33% del total de propostes 
rebutjades no són competència municipal, el 14% no respecten la legalitat vigent ni les 
normatives del reglament, el 38% depenen d’altres causes com per exemple (ja s’executen, 
són queixes...). Només el 9% de les propostes presentades superen el pressupost assignat 
inicialment. (Gràfic 4 segons territori i annex 3 taula).  

Totes i cada una de les propostes rebutjades en la primera selecció han estat comunicades a 
les persones que les han redactades dient el perquè no s’han acceptades. El feedback establert 
en cada una d’elles ha estat molt be ja que d’aquesta manera tenen constància i informació del 
perquè i la gent ho ha agraït.   

 

 Gràfic 4: Taxa de propostes rebutjades segons territori. 
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ARTÀ: 

 

El grau de participació de tot el procés ha estat irregular, principalment en aquelles activitats 
que requerien una participació directe i de compromís amb el procés. Ara be, la gent ha 
respost molt participadament a l’hora de fer propostes i de participar.  

Com es pot veure al gràfic 5 la participació en assemblees i tallers ha estat més elevada a la 
Colònia de Sant Pere i més irregular a Artà que tot i esser elevada a la primera assemblea 
sempre s’ha mantingut per davall de la Colònia de Sant Pere amb una mitja de 20 persones 
respecte de 16 a Artà. També s’ha de dir que a Artà té una punta superior a la Colònia de 
participació perquè es va fer un taller al Centre Jove on hi va haver una participació de 15 
joves. Si no s’hagués fet aquest taller la participació hagués estat estable per sota de la 
Colònia. També podem veure com a la Colònia de Sant Pere la darrera assemblea la 
participació va esser quasi la meitat de la mitjana de la participació. Aquest fet, podria esser 
degut a la manca de difusió informativa. 
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Pel que fa al grau de participació en la presa de decisions en tant a les propostes, la gent ha 
anat participant de manera gradual. Un total de 77 persones presentaren 111 propostes de 
millora . Posteriorment en la fase de priorització de propostes i en la votació de propostes a 
executar el resultat va ser de 364 persones i de 847 respectivament, tal i com es pot veure al 
gràfic 6. 

 

En relació al grau de participació per grup d’edats en la darrera votació s’observa que les 
persones entre 35 i 44 anys ha estat el col·lectiu de persones que més ha participat en la 
votació final seguit pels de 45 a 54 anys  (Gràfic 7). Cal destacar també el percentatge de 
votació de la població jove. Tot i participar un total aproximat del 8% de votants joves, del qual  
no és pot dir que es un valor baix si tenim en compte que la seva implicació en les polítiques 
públiques es minsa de per sé, suposa la meitat de votants de la població major de 65 anys i 
aquest vet ens fa pensar, que a Artà no podem situar el discurs en la bretxa  digital perquè els 
joves, en principi, són els que més utilitzen aquestes eines.  

Si es situa el discurs en un altre estat, fa pensar que possiblement no s’ha arribat als joves de 
manera genèrica i per tant, aquests no han conegut el procés; o bé el procés no els hi ha 
despertat una motivació respecte a les propostes  o simplement  no han mostrat interès.  Si, 
de cara a posteriors anys es vol fomentar la participació dels joves en les polítiques públiques 
caldrà establir mesures correctores que potenciïn i facilitin aquesta participació. 
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En canvi si s’analitza el nombre de votants en relació al grup d’edat del cens total s’observa 
com el nombre de joves i el de majors de 65 anys més o menys és el mateix i a més, la 
proporció de joves que han votat respecte al cens total per grup d’edat  és quasi be la mateixa. 
Mentre que la franja en que s’ha mobilitzat més segueix essent el vot del grup d’edat de 35-44 
anys (gràfic 8).   

 

Finalment dir que els canals de participació en la votació final va esser tant presencialment 
com online. En aquest sentit s’ha de dir 214 vots es feren presencialment a les urnes ubicades 
a les OACs de l’Ajuntament, a la biblioteca d’Artà, als mercats i a actes culturals mentre que la 
resta de vots 633 es feren a través de la pàgina web de l’Ajuntament.  

Si s’observa el vot segons el nucli urbà (Gràfic 9) podem veure com el 71% dels votants van 
esser d’Artà i el 20% dels votants foren de la Colònia de Sant Pere. Cal dir que una vegada 
analitzades les dades s’observa que un 9% dels votants, tot i estar inscrites al padró municipal, 
no les podem analitzar segons nucli urbà.  
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Si la relació es fa per nuclis urbans podem veure com a Artà hi va haver una participació del 
11% i a la Colònia de Sant Pere del 21% (Gràfic 10 i 11) en relació al total de persones amb dret 
a vot. 

 

 

 

 

 

 

Per acabar dir que les propostes amb més puntuació d’Artà i al Colònia de Sant Pere (gràfic 12 i 
13 respectivament) es troba en relació a les persones que donaren els tres punts. A Artà tot i 
guanyar la reparació de la xarxa municipal d’aigua potable s’ha de dir que, tant la proposta de 
l’enllumenat com del parc infantil de l’IBAVI va tenir va tenir un gran suport amb més de 100 
persones que els hi donaren 3 punts. En aquest sentit es converteixen en tres prioritats. 
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Cal destacar que la reparació de la xarxa d’aigua fou un dels tres projectes votats per més gent 
en les tres categories de puntuació (1, 2 i 3 punts). Per tant, d’aquest fet es dedueix que la 
problemàtica relacionada amb les fuites d’aigua és un tema d’interès general així com 
l’enllumenat i la remodelació del solà de l’IBAVI. 

 

A la Colònia de Sant Pere, la proposta un tanatori digne va tenir el suport majoritari amb 90 
persones que li donaren 3 punts. Seguidament la proposta amb més vots de 3 punts va esser la 
de la Millora de Caloscamps. D’aquestes dades s’extreu que el reclam social de la població de 
la Colònia és poder disposar d’un tanatori. 
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7. Recursos necessaris per desenvolupar el projecte 
 
A) Humans: 
 
Durant aquest període d’execució ha estat necessària una dedicació mínima de 2 tècnics 
municipals, 2 informadors, 3 dinamitzadors i 2 programadors informàtics amb una dedicació 
remunerada total de 900 hores. 

A més a més, l’hora d’iniciar els informes tècnics s’han incorporat 7 tècnics més no remunerats 
per poder donar la resposta el més aproximada possible de les propostes i a la vegada perquè 
la gent, a l’hora de votar puguin fer criteris de valoracions. 

 

 
B) Infraestructures: 
 
Durant tot el procés executat fins a dia d’avui s’han fet servir instal·lacions municipals com ara: 

- Baixos de na Batlessa. 
- Bar del Teatre. 
- Centre Jove. 
- Sales de reunió de l’Ajuntament. 

 

També s’han fet servir altres espais no municipals com ara: 

- Saló d’actes de l’IES Llorenç Garcies i Font. 
- Aula del Col·legi Sant Bona Ventura. 
- Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere. 

 

Algunes actuacions s’han fet amb presència al carrer com ara plafons informatius i votacions 
als mercats de la Colònia de Sant Pere i Artà. 

 
 
C)  Materials. 
 
Per a dur a terme cada una de les accions s’ha editat material informatiu i de suport del procés 
tals com flayers, pòsters, dossier de propostes, formularis de presentació de propostes, edició 
de Plafons informatius i llibret informatiu de propostes, ect. La relació de tots ells es troben als 
annexes següents. 
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8. Proposta de Millores 2018 
 

Millores generals: 

- Fer sessions informatives dels pressupostos participatius als barris de matí, al carrer i 
en llocs d’afluència. 

- Possibilitat de crear els responsables de barri per poder fer la captació i la presentació. 
- Crear grups de difusió de washtap. 
- Fer més presència a llocs on hi ha gent (bars, poliesportiu, camp de futbol...) 
- Presentar les propostes analitzades pels tècnics, abans de l’exposició pública, a les 

persones que les han fetes per veure si estan d’acord amb el què presentaren i es 
presentarà. 

- Millorar la unificació de propostes. 
- Millorar la fitxa de propostes per tal que siguin més entenedores. 
- Assignar el % de quantia del pressupost participatiu en funció als índex de participació. 
- Canviar el nom de les votacions. 
- Explicar pressupostos generals municipals. 
- Incidir amb els joves a explicar el procés de pressupostos participatius. Fer mínim un 

taller a l’IES. 
- Crear espais de voluntaris per desenvolupar propostes. 

 

 

Dur a assemblea: 

- Plantejar el nº de propostes a presentar per persona (il·limitat/limitat). 
- Proposar a l’assemblea crear un punt, a les normes reguladores, que limiti la 

presentació de les propostes guanyadores a anys consecutius. 
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Annex 1: Cartells del procés de pressupostos participatius 

Annex 2: Formularis de presentació propostes  i votació. 

Annex 3: Taules amb el recull de les propostes denegades. 

Annex 4: Recull fotogràfic i notes de premsa i presència Xarxes Socials. 
 

A. Imatges: 
 
B. Notes de premsa 
 
C. Presència Xarxes Socials 
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Annex 1: Cartell informatiu 
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Annex 1: Cartell Tallers de Propostes 
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Annex 1.  Cartell Primera Votació 
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Annex 1. Cartell Votació Final 
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Annex 1.  Cartell Assemblea de Resultats 
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Annex 2.  Formulari de propostes per als pressupost participatius d´Artà 
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Annex 2: Formulari 1er Votació. 

 
Inicia la  1a. VOTACIÓ dels pressupostos participatius:   
Ajuda’ns a seleccionar les propostes finalistes (d’Artà i la Colònia de Sant Pere) triant-ne un màxim de 15. 
 
Data de naixement: 
DNI: 
Són dades obligatòries per poder votar. 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer 
automatitzat de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret 
d’accés, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) 
o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat. 
 
Territori: Colònia de Sant Pere. 

Núm proposta   
Marca amb 

una X 
ACCESSIBILITAT 

74 Enrajolat de voravies  

101 Anem a peu (o en bici) a l’escola de la Colònia pel camí de Can Pentinat  

AIGUA I ENERGIA, CIVISME, NETEJA VIÀRIA I RESIDUS 

17 Recollida de poda i voluminosos dues vegades al mes  

73 Neteja a la Colònia de Sant Pere  

81 Pus caques de ca!  

111 Instal·lació de més papereres  

CULTURA, ECONOMIA, ESPORTS I ALTRES 

15 Camisetes per a les excursions amb piragua  

79 Moscard tigre, no!  

88 Adquisició d’un piano de coa  

91 Panells electrònics d’informació  

92 Memòria fotogràfica de la Colònia de Sant Pere  

94 Servei de Joventut a la Colònia de Sant Pere  

99 Cúpula geodèsica al CEIP Rosa dels Vents  

EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURES, PARCS I JARDINS 

16 Un tanatori digne a la Colònia de Sant Pere  

49 Camí de Caloscamps  

56 La costa no és un pàrquing  

68 Àrea recreativa a s’Estanyol  

MOBILITAT 

13 Vial de vianants de s’Estanyol a la Colònia  

48 Control de velocitat al carrer Major de la Colònia  
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Territori:  Artà 

Núm proposta   
Marca amb 

una X 
 

ACCESSIBILITAT 

9 Plataforma única  

25 Manteniment de la passarel·la de fusta que va al Camp de Futbol Ses Pesqueres  

62 Accessibilitat per a tothom  

69 Qualitat de vida (1)  

95 Voreres del carrer Major   

96 Redacció participada d’un projecte d’urbanització de la plaça de l’IBAVI   

102 Millorar l’accessibilitat i la imatge d’Artà  

AIGUA I ENERGIA, CIVISME, NETEJA VIÀRIA I RESIDUS 

2 Coberta solar  

12 Creació d’un pipicà  

18 Neteja d’excrements canins  

30 Revisió del clavegueram  

34 Neteja del poble  

36 Reparació de la xarxa municipal d’aigua potable  

40 Campanya de conscienciació a les empreses contra la contaminació acústica   

44 Cartelleria informativa sobre la recollida d’excrement de cans  

54 Remodelació de l’enllumenat públic de la barriada de Sos Monjos  

77 Campanya de civisme per a joves  

85 Instal·lació de papereres amb compartiments que permetin separar els residus  

CULTURA, ECONOMIA, ESPORTS I ALTRES 

6 Instal·lació wifi a tot el municipi  

8 Amortització de deute municipal  

22 Increment del pressupost del Teatre per millorar la qualitat de l’oferta  

65 Invertir en l’Escola Municipal de Música d’Artà  

100 Adquisició de 6 remolcs  

104 Mercat de producte local i ecològic  

105 Promoció de la cultura i l’oci alternatiu  

EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURES, PARCS I JARDINS 

4 Jardins municipals sostenibles  

5 Habilitació del Centre Jove  

7 Parc de natura amb jocs d’esplai.  

10 Millora del Poliesportiu  

11 Senyalització dels banys públics  

38 Major aprofitament dels parcs infantils  

45 Parc infantil a l’IBAVI  

70 Qualitat de vida (2)  

78 Noves dutxes al Poliesportiu Na Caragol  

87 Embelliment del parc infantil dels Pins  

106 Conversió de l’espai de la petanca de Na Batlessa en un arener infantil  

MOBILITAT 

3 Zona blava a la totalitat del poble d’Artà  

26 El dia a dia   

29 Arreglar els clots dels carrers d’Artà  

32 Estacionament limitat al centre d’Artà  

76 Més aparcament  
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80 Excés de velocitat en el carrer de l’Argentina  

84 Aparcament al carrer de la Sorteta  

 

 



                                                           

45 

 

Annex 2: Formulari Votació Final 
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Annex 3:  Resum propostes rebutjades 
 
COLÒNIA SAN PERE 

 PROPOSTAS REBUTJADAS MOTIUS  

1 Torrentades de fang al carrer 
major quan plou 

Quasi impossible circulació 
quan plou 

No competència municipal 

2 Millora de la qualitat de l'aigua 
corrent 

Ens mereixem una aigua 
d’acord amb el preu que 
pagam. 

Sobrepassa pressupost 

3 Canalització pluvials  carrer 
sant lluc 

Inundacions No competència municipal 

4 

Augmentar subvenció; 
baptismes de vela per les 
escoles d’Artà i sa Colònia de 
Sant Pere 

Demanda excessiva de grups-
classe per venir a fer un dia de 
vela durant el curs escolar. 

No competència municipal 

5 Entrada d’arbres a la Colònia 
Amb una sola  actuació  fer tres 
coses importants 

Els terrenys on es desenvolupa 
no són municipals 

6 Rehabilitació de plaça Millora de zones 
Els terrenys on es desenvolupa 
no són municipals 

7 Presència policial 
Falta presència habitual de la 
policia municipal, especialment 
a l'estiu 

No és un projecte, és una 
queixa 

8 Anàlisi de sang a la colònia Ens hem de moure a Artà No competència municipal 

 

ARTÁ 

 PROPOSTAS REBUTJADES MOTIU 

1 Millora viària carretera 
Manca de passos de zebra per 
travessar la carretera 

No competència municipal 

2 Alliberar de càrrega salarial 
a l'ajuntament "estalvi" 

Elevada càrrega salarial al 
pressupost municipal 

No compleix reglament 

3 Habilitar més aparcaments 
Falta d’aparcament al centre del 
poble 

Sobrepassa pressupost 

4 Evitar embussaments a 
costa i llobera els dimarts 

Agilitar la circulació 

Per una banda no és 
competència municipal i l'altre 
va en contra del pla de mobilitat 
municipal 

5 Reforma circulatòria 
Poder circular sense donar voltes 
com una baldufa 

Previst en el pla municipal de 
mobilitat 

6 Respectar senyals de 
circulació i d'estacionament 

Evitar conflictes veïnals 
Dues de les propostes ja 
s'estan fent i la tercera no és 
una proposta 

7 Solució entrada camions i 
autobusos al collet 

Problemes amb camions i 
autocars que no passen 

Està en vies de solució 
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8 
Neteja torrent devora camp 
de futbol i millorar accés al 
carrer ciutat.  

Quan plou molt baixa molta 
brutor.  

El torrent no és competència 
municipal. L'altre punt és una 
queixa, no una proposta 

9 
Seguiment a l'empresa de 
neteja 

Renou, brutor i pudor Està en vies de solució 

10 Manteniment de parcs, 
jardins, arbrat i jardineres 

Sensació de descuidat i 
abandonat 

Està en vies de solució 

11 
Fer compostatge amb el 
fems orgànic i restes de 
poda  

Donar una passa més en 
l'aprofitament de la recollida 
selectiva 

No pot implantar-se amb un any 

12 
Reduir consum d'alcohol a 
menors i fer campanyes 
contra el botelló 

Per les festes hi ha un abús 
Està en vies de solució en el 
Pla Municipal de Drogues. 

13 Insectes Plaga d'insectes Està en vies de solució 
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Annex 4: Recull fotogràfic i notes de premsa i presència Xarxes Socials 
 
A) Recull Fotogràfic: 
 
 

 
  Cinefòrum 
 
 
 
 
 
 

 
  Primera assemblea Artà 
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  Primera assemblea Colònia de Sant Pere 
 
 
 
 
 

 
  Segona assemblea Artà 
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  Grup Impulsor 
 

 
 Taller Colònia de Sant Pere. 
 

 
 Taller Joves 
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  Mercat Colònia de Sant Pere. 
 
 

 
  Mercat a Artà 
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Presentació propostes a la Colònia de Sant Pere 
 

 
Presentació propostes a la Colònia de Sant Pere  
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Mercat Artà primera votació  

 
Mercat a Artà primera votació 
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Teatre d’Artà primera Votació. 
 

 

 
Segona Votació, mercat de la Colònia de Sant Pere  



                                                           

55 

 

 

 
Segona Votació, mercat d’Artà 
 
 
 

 
Assemblea de Resultats 14 de novembre 2017 Artà 
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Assemblea de Resultats 17 de novembre de 2017  
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B) Notes de premsa. 
 
Ara Balears: 
Artà avança cap als pressupostos participatius 
http://www.arabalears.cat/xarxa_local/Arta-avanca-cap-pressupostos-
participatius_0_1769823171.html 
 
De franc digital: 
Arranquen els pressupostos participatius impulsats per l’Ajuntament d’Artà. 
http://www.defrancdigital.com/noticies/576 
 
Ajuntament d’Artà 
Primeres passes dels pressupostos participatius. 
http://www.arta.cat/vivintArta/noticia.php?id=1405 
 
IB3 Balears: 
Presenten 128 propostes als pressupostos participatius d’Artà 
http://ib3tv.com/presenten-128-propostes-als-pressupostos-participatius-darta.html 
 
 
C) Xarxes socials 
Facebook Ajuntament d’Artà 
https://www.facebook.com/AjuntamentDArta/ 
 


