PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: GRUP IMPULSOR
Acta Reunió 11/04/2017.
Lloc: Sala reunions, Ajuntament d’Artà.
Hora: 20:00h
Hora fi: 21:10h

Assistents:
Manolo Galan, Regidor de participació ciutadana
Tomeu Tous: Cap d’Àrea d’educació
Margalida Morey: Tècnica de l’àrea d’educació
Neus Lliteras: Directora Gest Ambiental
Mª Antònia Cladera: Tècnica Gest Ambiental
Llorenç Terrassa (cultura)
Amparo Tous (Associació Empresarial d’Artà)
Cati Tous (AMIPAS)
Francisca Martí (ciutadania)
Julen Adrian (AA)
Tomeu Ginard (Associació de Persones Majors)
Pilar Perona (UIA)
Francisca Tous (ciutadania)
Ariana Gamonal (ciutadania)

ORDRE DEL DIA
1. Presentació del nous membres del Grup Impulsor
2. Explicació i posada en comú dels resultats de les assemblees.
3. Obrir debat en un punt clau que ha de figurar a les normes. Què passa si es dóna el
següent escenari: Una vegada feta la votació les dues primeres propostes o tres
primeres propostes superen de llarg el pressupost final?
4. Elecció del membre del Grup Impulsor que formarà part de la Comissió Tècnica.

ACTA:
1. Presentació del nous membres del Grup Impulsor
Per part de Gest Ambiental s’inicia la reunió presentant els nous membres que formaran part
del Grup Impulsor i que es presentaren de manera espontània i voluntària en les assemblees.
N’Ariana Gamonal a l’assemblea d’Artà i Francisca Tous a l’assemblea de la Colònia de Sant
Pere. També es recorda que hi ha baixa del representant del Consell Municipal d’Esports i que
en breu s’incorporarà una nova persona.

Preguntes:
Intervenció: I què no hi ha un Consell Municipal del Parc de Llevant?
Gest Ambiental i Regidoria: Si, però no és un Consell Municipal, és un Consorci que depèn de
la Gestió del Govern i no de l’Ajuntament. No té cap implicació en la gestió municipal.

Seguidament, Gest Ambiental fa una petita explicació d’on ve el nom i l’inici del grup Impulsor i
explica les funcions assignades i acordades pel grup impulsor a la primera reunió, les quals són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessorar el govern municipal respecte el procés de pressuposts participatius.
Avaluar els processos i mecanismes dels pressupostos participatius que es
sotmetin a participació.
Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius.
Difondre els resultats dels processos participatius.
Detectar les necessitats del territori en matèria de convivència.
Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
Proposar la realització d’audiències públiques d’àmbit de ciutat o inferior.
Proposar i promoure debats sobre aspectes dels pressupostos participatius.
Fer el seguiment de l’execució dels pressuposts participatius.

S’insisteix en que el Grup Impulsor no té poder de decisió. Les decisions es prenen en
assemblea i no al Grup Impulsor. Es demana si hi ha qualque dubte. No n’hi ha i és segueix
amb la presentació.
Aquesta reunió del Grup Impulsor té l’objectiu de mostrar els resultats de les assemblees,
explicar el que es farà a la propera assemblea, triar el membre del grup impulsor que formarà
part de la comissió tècnica i anunciar que una vegada tinguem els resultats de l’esborrany de
les normes revisades pels tècnics se’ls hi farà arribar conjuntament amb les actes i dintre del
termini de la setmana vinent (18-21 d’abril)

2. Explicació i posada en comú dels resultats de les assemblees.
Mitjançant PowerPoint, s’expliquen els resultats obtinguts de cada una de les preguntes que es
varen sotmetre a debat tant en petits grups com en assemblea. De tots els resultats, similiars
en cada una de les assemblees s’obtenen els següents consensos:

S’introdueixen tots els camps proposats a la fitxa de
propostes. S’ha de deixar clar que el fet de ser una
associació no ha de tenir vinculació amb la proposta i
s’incorporarà poder introduir exemples per clarificar les
propostes.
Les persones podran presentar tantes propostes com
vulguin.
Les propostes podran ser fins a l’import màxim determinat
per cada nucli urbà.
S’acorda que cada persona podrà votar un màxim de tres
propostes i aquestes vendran determinades per un sistema
de priorització.
El termini de votació serà d’una setmana.
A més a més dels punts de publicitat que s’oferien
s’afegeixen:

ACORDS:

•
•
•
•

•

Convidar col·lectius d’immigrants;
Incloure xarxes socials (facebook, twitter, instagram)
Informar presencialment,
Revista Local.
Web ajuntament.

3. Obrir debat en un punt clau que ha de figurar a les normes.
S’explica que demà dimecres 12, es reuneixen els tècnics per validar, modificar i consensuar
l’esborrany de les normes que regiran aquest procés. Després l’equip tècnic, Gest Ambiental,
farà la redacció detallada incloent els resultats acordats a l’assemblea i amb els tècnics, i on el
proper 25 d’abril es presentaran al Grup Impulsor, i a les assemblees de dia 27 i 28 d’abril.
Una vegada dit això, s’obri a debat que les assemblees consensuaren que cada persona podria
votar un màxim de 3 propostes i que, aquestes havien de seguir una priorització. Es demana
quin sistema fan servir les persones més majors a l’hora de decidir.

Intervenció: Les persones majors estan acostumades a posar un (1) a aquelles propostes que
més els hi agrada, que més volen i un (3) a la que menys. Si els 1 són els que guanyen es fa la
primera opció, i si són els tresos es fa l’opció 3.
Gest Ambiental: Per tant, si la gent ha manifestat poder presentar propostes fins a l’import
màxim, aquest sistema de valoració necessita anar lligat a un sistema de puntuació.
Intervenció: Aquest sistema de puntuació la gent l’ha de conèixer.
Intervenció: Si la gent escull el que li agrada més no importa establir un criteri de puntuació.
Intervenció: Jo no estic d’acord amb aquest sistema. El resultat serà absurd si no hi ha un
sistema puntuació.
Intervenció: El que no podem fer és anar en contra de les assemblees.
Tècnic ajuntament: No creiem que sigui tan complicat aconseguir un sistema de puntuació
vinculat a les preferències de les persones.
Intervenció: També es podria fer que la guanyadora fos la que tingués menys puntuació en cas
de relacionar les puntuacions amb el número de priorització. En aquest cas s’hauria de mirar
que si les preguntes van lligades a un sistema de puntuació, aquest hauria d’evitar que la
diferència de punts no fos molt gran per relacionar número de vots amb puntuació.
Intervenció: Es pot associar que la preferència individual vagi 1, 2, 3 i la puntuació sigui:
preferència 1 3 punts
preferència 2 2 punts
preferència 3 1 punt
Intervenció: És molt difícil imaginar-se el que esdevindrà de les puntuacions d’acord amb les
assemblees sense poder veure-ho.
Intervenció: Però no podem anar en contra del que ha manifestat l’assemblea.
Intervenció: Teniu present que l’assemblea d’Artà es va manifestar que aquesta preferència
havia d’anar lligar a un sistema de puntuació. Per tant, no hi veig cap problema a fer un
sistema de preferències lligades a un sistema de puntuació.
Intervenció: En aquests moments ens estam posant en situació del que passaria, per tant:
Perquè no es fa una assemblea una vegada acabada la votació i que l’assemblea decideixi?
Intervenció: Això s’hauria d’explicar abans a l’assemblea. És a dir, Perquè no és formula
aquesta pregunta a les assemblees del 27/28 d’abril i s’inclou a les normes l’acord arribat a les
assemblees?

Intervenció: Pot ser passa el contrari, que quedi remanent o que no s’arribi al total
pressupostat.
Gest Ambiental: Al total pressupostat s’ha d’arribar.
Intervenció: El problema greu és en cas que la proposta no es pugui assumir.
Intervenció: Perquè no es fa una assemblea després de les votacions.
Intervenció: Si és així, jo no ho veig. Ens podem trobar que la gent que participi a les votacions
sigui superior a la gent que participi a les assemblees. És molt delicat donar la responsabilitat i
el pes final de com s’han de triar els projectes en cas que passi aquest supòsit i una vegada feta
la votació.
Intervenció: es pot presentar tot un barri a l’assemblea i fer guanyar una proposta si ho
sotmetem a assemblea?
Gest Ambiental: A clar, però també és part del procés i és el risc.
Intervenció: Aquest punt ha de quedar clar a les normes, la gent ho ha de saber.
Tècnic Ajuntament: El que podem fer es preparar aquest tema i dur-ho a la propera assemblea
per donar a conèixer que pot passar en cas que es doni aquest supòsit i que puguin dir noves
fórmules o solucions.
Intervencions: S’entén que això s’ha de donar a conèixer abans de la votació.
Intervenció: A la Colònia de Sant Pere, l’any que es va fer el pressupost, partíem d’un
repartiment per àrees que podia ser més equitatiu i podien entrar més propostes. No sé
perquè no es va presentar o sortir aquesta proposta
Intervenció: Es que no s’ha presentat.
Intervenció: Però l’assemblea ha acordat això. Per tant, en cas que surti aquesta situació, es
podria reduir el cost de les propostes?
Intervenció: Si reduïm el cost de les propostes pot ser descontentem a la gent perquè aquesta
vota un determinat projecte.
Intervenció: Això és un debat molt difícil de resoldre.
Intervenció: Aquí es veurà la capacitat tècnica per avaluar les propostes i pressupostar-les.
Gest Ambiental: Per tant, com ho consensuam? Què feim?

Finalment s’arriba al següent consens: Es dur la pregunta a les assemblees de dia 27/28 i en cas
que no surti cap solució ferma o si que en surti una, s’ha de publicar a les normes per tal que
tothom ho pugui conèixer.

4. Elecció del membre del Grup Impulsor que formarà part de la Comissió Tècnica.
Acta seguit es procedeix a l’elecció del membre del Grup Impulsor que formarà part de la
comissió tècnica. Es demana si hi ha un voluntari/ària?
N’Amparo Tous, manifesta que ella ho pot ser, no surt ningú més i tothom hi ve acord.
Manifesta si les reunions es podrien fer o bé en dilluns o be en dimarts.
Es dóna per finalitzada la reunió del grup impulsor.
Són les 21:10h

