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1.EL FUNCIONAMENT DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament de Porreres, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha convocat per segon any
consecutiu un procés de pressupostos participatius que pretén posar a debat, identificar prioritats i
decidir determinades partides de despesa que correspon al pressupost municipal del pròxim exercici
pressupostari.

En aquest segon any, s’han posat a debat 100.000€ de nou, repartits entre dues quanties de 50.000€
cada una que aniran destinades a dos tipus de propostes: les que provinguin de la ciutadania no
associada i les que provinguin de les entitats i/o associacions (veure les bases reguladores1). Això
s’ha decidit per consens amb el grup tècnic i grup impulsor com a mesura per a pal·liar la possible
desavantatge de la ciutadania no associada alhora de mobilitzar vots per a les seves propostes.

Com a novetat, enguany s’ha ampliat i pluralitzat el nombre d’actors del grup impulsor, el qual s’ha
convertit en un espai més participatiu. Aquest ha passat de ser format pels representants dels partits
polítics del consistori i per algun membre de la societat civil a constituir-se en el marc de la comissió
d’entitats. La darrera és un òrgan de participació permanent previst ja en el Pla director de participació
ciutadana, que es constituït per totes les entitats del municipi i que té com a objectiu generar treball
en xarxa i oferir un espai de debat pels assumptes municipals del seu interès.

Aquesta primera trobada va tenir un triple objectiu: crear-lo, com a òrgan representatiu de les entitats,
informar/debatre sobre les normes reguladores del procés de pressupostos participatius i finalment,
deliberar sobre els reptes del territori que es podrien traduir a possible proposta. Així doncs, el que
existeix actualment com a bases reguladores del procés de pressupostos participatius, han estat
consensuades prèviament tant amb la comissió tècnica com amb els dos consell d’entitats i grups
impulsors. La participació doncs no tant sols s’ha afavorit en l’objecte del procés sinó també dintre
del propi procés. A més, se’ls hi va oferir la possibilitat de participar en els pressuposts participatius
presentant propostes que contribuïssin a millorar el poble.

1

Es poden consultar les bases a Bases del procés de Pressuposts participatius de Porreres a:
http://www.porreres.cat/sites/default/files/documents/bases_del_proces_del_pressupost_participatiu_porreres
_2018.pdf (11/07/2018)
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De totes formes, com a exercici de transparència es va considerar necessari fer una trobada amb els/les
representants dels partits polítics del consistori per explicar-los les novetats d’aquest any i informarlos dels detalls del procés.

En segon lloc, s’ha volgut incloure l’òrgan de participació infantil de Porreres, el Consell d’Infants
com a un actor més en la formulació de propostes per a millorar Porreres. Això és degut a la capacitat
que aquests actors d’una franja d’edat menor tenen de visibilitzar necessitats i demandes que els adults
poden tenir tendència a obviar de manera que les propostes cobreixin necessitats de totes les edats i
facilitin una visió més integradora, humana i coherent sobre les mancances i reptes a abordar.

Una darrera novetat ha estat la habilitació de paradetes informatives a l’espai públic en dies
concorreguts (la fira de l’albercoc i els dos fi de cursos de les dues escoles de Porreres) on
dinamitzadors/es de l‘equip de treball del procés de pressuposts participatius han incentivat a que la
gent que passava participés escrivint una proposta. Aquesta dinamització ha coexistit amb
l’enviament de tota la informació i formularis a partir d’un porta per porta, com l’any passat. Cal dir
que també és preveu instal·lar algunes paradetes per a facilitar les votacions de les propostes.

Un cop acabada la fase de recull de propostes, aquestes han estat valorades tècnicament (motiu
d’aquest informe) i s’exposaran públicament per al·legacions, comentaris o modificacions.
Igualment, ens estem posant en contacte amb totes i cada una de les entitats i persones per compartir
amb elles els resultats de la valoració, la necessitat o no d’adequar la proposta als criteris establerts a
les bases o la normativa de l’ajuntament o les possibles fusions de diverses propostes similars que
proposem per fer que aquesta sigui més sòlida i englobi més aspectes.

Les propostes o aspectes d’una mateixa proposta que no hagin estat acceptades però siguin viables,
es tindran en compte com a indicador de necessitats i demandes i es remetran a les àrees competents
en la matèria perquè puguin ser estudiades per entrar dintre de la despesa del pressupost ordinari
d’aquestes àrees.

Recordem les fases del procés:
a) Primera fase: Treball intern i definició dels pressupostos participatius (1ra reunió amb la comissió
tècnica).
b) Segona fase: Informació pública i aplicació dels mecanismes de dinamització (trobada del consell
d’entitats, paradetes informatives i dinamització de la informació a partir de les xarxes socials).
c) Tercera fase: Presentació de les propostes i validació tècnica (2na reunió amb la comissió
tècnica).
4

d) Quarta fase: Votació i defensa de les propostes (acte públic de defensa i argumentació de les
propostes que hagin estat acceptades).
e) Cinquena fase: Presentació dels resultats i aprovació dels pressupostos participatius 2018 pel ple
municipal.
Un cop acabat el procés, hi haurà una avaluació interna i externa així com un seguiment sobre el grau
d’execució de les propostes.
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2. OBJECTIUS DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

Recordem que els pressuposts participatius són un mecanisme que articula la participació directa
de la ciutadania en l’elaboració de part dels pressupostos públics. Permeten doncs que la ciutadania
tingui una influència directa en les finances municipals i els seus efectes, a través de propostes en
polítiques concretes. Aquest procés pretén ajudar a potenciar la participació ciutadana, entesa com a
instrument de co - responsabilitat en la presa de decisions municipals. Es també una nova fórmula de
participació dintre de la democràcia deliberativa que contempla la democràcia representativa i en la
qual, participar, també significa decidir.

Els objectius específics que es pretenen obtenir són els següents:
1. Fer possible la reflexió sobre les necessitats, identificar demandes i prioritzar-les en funció de la
seva necessitat i del temps (diagnòstic i plantejament estratègic).
2. Prendre decisions concretes, executables d’acord amb la viabilitat i el volum de recursos
disponibles de l’Ajuntament i fixar-ne els terminis d’execució.
3. Afavorir la participació i implicació directa del teixit associatiu i de la ciutadania no associada.

Aquest any, s’han pogut presentar propostes del capítol d’inversions (noves inversions, reforma i
manteniment de les existents).
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3. RECULL DE PROPOSTES I PRÒXIMES FASES

Aquest és l’informe tècnic de totes les propostes rebudes a l’ OACs del municipi, virtualment a través
del correu electrònic de l’àrea de participació ciutadana o en les paradetes informatives al llarg del
període comprès entre el 14 de maig al d’abril fins el 24 de juny. Aquestes propostes han estat
valorades i estudiades per la comissió tècnica dels pressupostos participatius de l’Ajuntament
formada per representants polítics i professionals tècnics de l’àrea d’urbanisme, medi ambient, serveis
socials, educació, àrea jurídica i àrea d’intervenció. Ens hem reunit 1 vegada i hem estat en contacte
permanent. En aquesta comissió s’han estudiat i valorat una per una les propostes presentades, segons
els criteris establerts a les bases reguladores. Això és:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Visió general de municipi
Resposta a una necessitat
Competència municipal
Viabilitat tècnica
Viabilitat normativa
Temporalització de l’acció adequada
Cost econòmic dintre dels paràmetres dels pressupostos participatius
Acció que no s’estigui duent a terme ja per part d’altres programes de l’Ajuntament
Financerament sostenible
Acció concreta, detallada i precisa

A continuació, el quadre resum de les propostes rebudes:

:

TOTAL PROPOSTES

Acceptades

No acceptades

Entitats/associacions
12

4

8

25

12

13

37

16

21

Ciutadania no associada
TOTAL

7

Cal aclarir que les propostes que no hagin estat acceptades, no significa que no siguin valorades ans
el contrari. Es tindran totes elles en compte alhora de planificar les despeses del pròxim pressupost
municipal de l’any 2019.
Es preveu l’enviament d’aquest informe a totes i tots els participants per tal de garantir un retorn
adequat de la seva participació. També es celebrarà una reunió amb les entitats proposants de manera
que es puguin aclarir dubtes o comentaris.

Es convida a tothom a assistir a la presentació de propostes que tindrà lloc pròximament, tota la
informació sortirà al web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

En aquesta trobada es debatran les propostes presentades i es convidarà a les persones o associacions
que hagin presentat propostes viables i així ho desitgin, a exposar i defensar la seva proposta davant
la resta d’assistents. En cas de que sigui el cas, cal contactar prèviament a l’àrea de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Porreres per notificar-ho i preveure-ho en el programa. Recordem
l’adreça electrònica: participacio@porreres.cat
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4. APORTACIONS DE LES ENTITATS VALORADES TÈCNICAMENT

PROPOSTES ACCEPTADES

Individuals
Proposta

Temàtica

Diners estimats

Aclariments

1.

Fer nous aparcaments a la zona del
pavelló i/o hipercentre

Urbanisme

No implica cap cost.

2.

Centre jove:
Urbanisme i
a. Tenir un punt de trobada joventut
i/o reunió pels joves
b. Un lloc a on realitzar
lúdiques i d´oci.
c. Organitzar activitats
d. Debatre
i
plantejar
problemàtiques del poble.
e. Millor si el local està situat
al centre

Aquesta proposta s’ha redefinit proposant un
estudi a Policia de l’aparcament de n’Hereveta
de manera que se n’optimitzi el seu ús. En
aquest moment, s’està mirant d’optimitzar l’ús
de l’aparcament del camp de futbol i de
l’Institut.
Habilitar una sala que hi ha dintre del Parc de
n’Hereveta com a local per a crear l’espai pel
centre jove. A més, des de l’Ajuntament es
farà un borsí de dinamitzadors destinats a
joventut que organitzi activitats per a infants i
joves al poble.

50.000€

9

3

4.

Millorar la il·luminació del poble. A
diferents zones del poble hi ha poca
il·luminació els vespres: una d´elles és a la
plaça de l´Ajuntament. L´altra, a
l´Avinguda Bisbe Campins (és un carrer
emblemàtic pel poble)
Millora del camí de la Pedrera. “Fer
voravia, aigües netes i aigües brutes”

5

Asfaltat de carrers en mal estat
carrer cerdà / carrer general Barceló / etc

6

Renovació plaques carrer d’en Sitjar: es
proposa la renovació de les plaques
utilitzant les mateixes peces de marbre i
canviar el nom a Fra Bonaventura Sitjar" i
a una de les quatre plaques, indicar Fill
il·lustre de Porreres 22 - 1 - 1977.
Millora de la seguretat del parc infantil a
la plaça molí de n'Amengual. Es reforçarà
la seguretat tant vial segons el pla de
mobilitat de Porreres (pas de zebra i
senyalitzacions) com dintre del parc
infantil (canviar al gespa per cautxú).

7

Manteniment
de la via
pública

50.000€

Manteniment
de la via
pública

Millora fins a on
permeti el pressupost
de 50.000€
Millora fins a on
permeti el pressupost
de 50.000€

Es possible fer-ho. Però cal tenir en compte que
hi ha una línia de subvencions del Consell que
pot emparar la reforma de carrers. El carrer
major pel moment s’ha descartat ja que és de
l’àrea d’infraestructures del Consell de
Mallorca, no és de competència municipal. De
totes formes se li pot enviar la petició.

Fins a 3.000€

Millora fins a on
permeti el pressupost
de 50.000€

En el marc del pla de mobilitat de Porreres, es
poden efectuar les millores que es considerin
necessàries en seguretat vial. Hi ha una proposta
d’unir l’escola nova amb la plaça del molí de
n’Amengual. El que no es pot fer pel moment
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8

Arreglar el Parc de n´Hereveta

Millora fins a on
permeti el pressupost
de 50.000€

9

Crear barres de ferro al cap de cantó
d’Hipercentre. És una zona perillosa que
hi van molts de nins al poliesportiu i al
parc de n’Hereveta. La barrera podria ser
una mesura de seguretat. “Un carril
peatonal”.

10

Senyalitzar rutes a foravila i editar Medi ambient
fulletons per a excursionistes/corredors/
ciclistes. Es tractaria de recavar tota la
informació possible i senyalitzar els
recorreguts amb la informació dels
kilòmetres de la ruta des d’un punt de
sortida i d’arribada. Així mateix també es
pot informar si hi ha algun element
destacable des del punt de vista patrimonial

Fins a 50.000€

11

Màquina de reciclatge d’envasos amb Medi ambient
incentius. Quan el ciutadà ha acabat

15.000€
aproximadament

Mobilitat

10.000€
aproximadament

és tancar la plaça ja que seria incompatible amb
criteris d’accessibilitat.
Les millores del parc són possibles, sempre hi
quan es concretin millor amb els i les
proposants. Cal tenir en compte però el que
s’ha fet fins ara: s’han instal·lat dues cistelles
de basquet, porteries, s’han arreglat les zones
contigües del parc infantil, la zona dels
camerins. Es vol també habilitar un camp de
3x3 de futbet, de manera que la gent hi pugui
anar a fer activitats.
Actualment ja hi ha barres de ferro en mitja
circumferència. Però es podria plantejar la
possibilitat de substituir-les per aquestes altre.

11

d’introduir tots els envasos a la màquina,
aquesta imprimeix un “tiquet incentiu”
que pot contenir tots els beneficis que un
estipuli, ja siguin descomptes als comerços
del municipi, una petita quantitat de diners,
tiquets per passar a recollir les bosses de
rebuig gratuïtes, etc.
12

1

2

3

Posar més miralls caps de cantó en
general, sempre seguint el pla de mobilitat
que té aprovat l’Ajuntament de Porreres
ENTITATS
TV PORRERES: Estudi portàtil de
televisió per emetre en directe, d’ús
públic. Titularitat de l’ajuntament i a
disposició de les entitats
CONSELL D’INFANTS: Club d’esplai ,
casal de joves

CONSELL D’INFANTS: Millorar el parc
de n’Hereveta

sense comptar amb
les despeses de
manteniment que
anirien a càrrec de
l’Ajuntament.

Mobilitat

12.296.02€

Fins a 50.000€

Fins a 50.000€

S’habilitaria un espai per a fer un casal a
n’Hereveta. Tal i com el Consell d’Infants
demana, es podria plantejar la possibilitat
d’haver-hi videojocs, mini cinema, sala per fer
invents i robotica, un escenari, monitors que
facin activitats organitzades (a càrrec de
l’Ajuntament), tallers de lego, concursos i un
jardí amb un parc (que seria n’Hereveta)
Les millores del parc són possibles. Cal
concretar millor amb els titulars quines
millores voldrien. Cal tenir en compte però el
que s’ha fet fins ara: s’han instal·lat dues
cistelles de basquet, s’han instal·lat porteries,

12

4

ASSEMBLEA POPULAR: Reforma del
Quarter vell

Fins a 50.000€

s’han arreglat les zones contigües del parc
infantil, la zona dels camerins. Es vol també
habilitar un camp de 3x3 de futbet, de manera
que la gent hi pugui anar a fer activitats.
S’accepta una part del projecte, la que fa
referència a la reforma de la part interior de la
sala polivalent (millora i condicionament),
millores puntuals de l’edifici com tancaments,
climatització i reforma de la façana. S’està
estudiant la reforma de l’estructura de l’edifici
que està pendent de valoració per part de
l’arquitecte. Cal tenir en compte que s’està
pendent de l’execució d’un projecte de reforma
del Consell de Mallorca i d’accions per a
millorar l’accessibilitat i eliminar barreres
arquitectòniques, proposta segona guanyadora
dels pressuposts participatius 2017 que
començarà a executar-se per setembre, per un
valor de 18.680€.
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PROPOSTES NO ACCEPTADES

Individuals

1

Proposta

Temàtica

Carril de vianantsbicicleta del carrer
major fins accés a baix
de Montision.

Mobilitat

Qui fa la proposta

Motiu pel qual ha
quedat
desestimada
-Problemes de
viabilitat tècnica
-Actuació en
funcionament

Explicació

Es considera una proposta excel·lent. Pero hi ha
diversos impediments per dur-la a terme. 1)
Una part d’aquesta travessa correspon a l’àrea
“Infraestructures” del Consell de Mallorca i
una altra és de propietat privada. D’entrada
caldria demanar als/a les propietaris que
cedissin una part de la seva terra per a fer el
carril i sol·licitar al Consell la realització
d’aquesta petició. 2) En aquest sentit, l’equip
de govern actual ja va elaborar un projecte de
carril bici-vianant de la rotonda del Pou Nou
fins a baix del puig de Montision que està
pendent de tramitació ja que no tots els
propietaris estaven d’acord en cedir part del seu
terreny. És una proposta que es farà però no a
curt termini 3) De totes formes, cal dir que amb
la nova construcció de la ronda subvencionada
pel Consell amb un valor d’un milió d’euros, es
preveu l’habilitació d’un carril bici. La
construcció de la ronda ja està en licitació.
(veure fotos adjuntes)
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2

Crear un centre de dia.
Aprofitar Sant Felip i La
rectoria, fer reformes als
edificis.

-Actuació en
funcionament.
-Pressupost no
ajustat al procés.

És una actuació que ja està en funcionament,
L’Ajuntament està en procés d’efectuar els
tràmits legals necessaris amb la Conselleria de
Benestar Social per poder cedir l’espai a la
conselleria i que aquesta, executi les obres.
1)Amb la construcció de la ronda, es preveu la
creació de noves places d’aparcament (veure
fotos adjuntes). 2) amb la revisió de les normes
del sol que s’està efectuant, es podrà
possibilitar l’adquisició de nous terrenys per
part de l’Ajuntament que vagin destinats a
aparcaments. No obstant, no és una proposta a
curt termini sinó que requerirà d’un temps.

3

Creació/construcció de Urbanisme
noves
zones
d´aparcament al poble

-Actuació en
funcionament.

4

Ampliar les
instal·lacions de la
tercera edat

Urbanisme i
serveis socials

-Actuació en
funcionament.
-No es considera
una necessitat

Les instal·lacions de la tercera edat es valoren
des de la comissió tècnica com a correctes. No
es considera una necessitat ampliar-les. Si la
proposta es refereix a ampliar les activitats i
tallers a realitzar, aquesta proposta ja no
entraria dintre dels pressuposts participatius
que es focalitzen tan sols en el capítol
d’inversions. De totes formes, pel que fa
l’ampliació d’activitats, es preveu remodelar la
piscina 8x8 que hi ha devora de la grossa,
donant-li més fondària, de manera que pugui
ser emprada per activitats de la gent gran.

5

Ampliar el camp de
futbol: ampliar la zona
esportiva, ampliar

Urbanisme i
esports

-Actuació en
funcionament.
- Pressupost no
ajustat al procés.

1.Pel moment no es poden expropiar
propietats per ampliar la zona esportiva però
amb la nova regulació d’usos del sòl tal volta
es pugui fer en un futur. 2.La policia local està
15

l’aparcament, construir
una piscina descoberta.

6

Millora del carrer
principal de la plaça de
la Vila

7

Reforma del carrer illes
Balears
- Ampliar l’acera
cantonada C/
Santa creu i
modificar
aquesta
cantonada ja
que és de difícil
accés tant per
vianants com
per vehicles.
- C/illes balears
cantonada amb
santa creu

Mobilitat ,
manteniment de
la via pública

No és competència
municipal

fent estudis de l’aparcament per optimitzar-ne
el seu ús i crear noves places 3. Pel que fa la
piscina , aquesta es descobreix per l’estiu. Està
previst que la pista de tenis es renovi i s’estan
fent millores al camp de futbet (el petit) (es
posa gespa nova).
Segons Policia, fins que la ronda no estigui
acabada no es podrà efectuar aquesta actuació
ja que aquest carrer pertany a l’àrea
d’infraestructures del Consell de Mallorca. Un
cop la ronda feta, aquest carrer passarà a ser
competència municipal i s’hi podrà intervenir.
La ronda canviarà notablement les dinàmiques
del tràfic.
De nou, cal esperar fins que la ronda estigui feta
per fer intervencions en aquesta part del carrer.
Després ja passarà a ser competència municipal
i el carrer de la Santa Creu tindrà un sentit, pel
que es millorarà la seguretat d’aquest tram.
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8

9

10

Millora del carrer de la
Santa Creu. Garantir la
seguretat dels vianants
que van per aquest tram
de carrer del poble per
anar al supermercat, a la
biblioteca, ses forques,
n’Hereveta, IES, a
caminar per les
rondes… Amb la
mateixa, es pot aprofitar
per embellir la via
d’arribada al poble amb
empedrat/zona per a
vianants, voravies més
amples, zones
enjardinades.
Parc caní a Porreres

Mobilitat i
manteniment d
ela via pública

-Inviable
tècnicament
-Pressupost no
ajustat.

Per ara no es pot fer perquè no es disposa d’un
espai municipal però amb el canvi de
regulació de les normes subsidiàries que
afecten els usos del sol, es podria plantejar en
un futur. És una proposta que des del
consistori es té present.

Urbanisme i
medi ambient

Posar un encarregat al Seguretat
Parc de n´Hereveta que
s’encarregui
del
manteniment, vigilància
i altres funcions del parc.

Problemes de viabilitat tècnica perquè com
està plantejada la mobilitat actualment en
aquest tram (doble sentit), no queda espai per
fer zona de vianants. La falta de la ronda és el
que ho limita, en estar acabada es té previst fer
un sol sentit de la circulació del carrer de
Santa Creu i voravies mes amples pels
vianants.

-No correspon al
capítol
d’inversions.
-Actuació en
funcionament.

A partir d‘ara les persones encarregades de
l’explotació del bar se n’encarregaran
d’aquestes qüestions. A més, el fet de que hi
vagi gent a consumir al bar, ja farà d’efecte
dissuasori
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11

Incrementar
del poble

seguretat Seguretat

12

Millorar la neteja dels Medi ambient
carrers i de les rondes del
poble en relació als
excrements dels cans

13

Posar més papereres: a la
zona del Pou Florit i a les
rondes.

-No correspon al
capítol
d’inversions.
-No correspon al Ja existeix un servei de neteja viaria que se
capítol
n’encarrega de mantenir-ho net però a vegades
d’inversions.
cal més consciència per part de la ciutadania en
-Actuació
en respectar les normes de civisme.
funcionament
És una bona proposta però pel moment des de
l’Ajuntament s’intenta potenciar la recollida
selectiva i el reciclatge. Quan es posen noves
papereres no es poden controlar els abocaments
il·legals de residus per part d’alguna gent que
no compleix la normativa en selecció de
residus.

Entitats
1

Més camió de fems,
considerem que només
passa un cop al mes i els
carrers estan bruts.

2

ORA en el parc de
n’Hereveta
Bombetes de baix
consum, són més bones
a la vista i no
contaminen

3

Medi ambient

Consell d’Infants

Actuació en
funcionament

Consell d’Infants

-No és viable
tècnicament.
Actuació en
funcionament

Consell d’Infants

És més un problema d’incivisme i de falta de
compliment de normes per part de la
ciutadania. Només pot treure el fems o
deixalles quan passi el camió.

Totes les dels carrers ho són, es va fer un
projecte de 50.000 l’any passat en aquest
sentit.
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Posar un parc a la zona
verda de devora el
dentista.
Una discoteca

Consell d’Infants

-No és viable
tècnicament

Consell d’Infants

6

Zona vigilància per a
jugar

Consell d’Infants

-No és competència
municipal
Actuació en
funcionament

7

Cama elàstica

Consell d’Infants

-No és viable
tècnicament

8

Organització de més
festes per infants

Consell d’Infants

No correspon al
capítol d’inversions

4

5

No és zona verda, sinó que és un solar privat.
No és de propietat municipal.

El bar de n’Hereveta serà gestionat per
persones que podran vigilar més el parc. A més
hi haurà més gent al voltant ja que aniran al bar
a consumir. La policia també va fent actuacions
per a millorar en aquest senti.
Es necessita una persona responsable per a
vigilar la cama elàstica. Pot ser una proposta
del casal jove un cop aquest estigui en
funcionament.

19

20

21

