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ACTA DE LA 2a REUNIÓ DEL GRUP IMPULSOR DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 2018 de PORRERES  

 

A l'Ajuntament de Porreres, el dia 25 de setembre de 2017 es reuneixen els membres del Grup 

Impulsor dels Pressupostos participatius de Porreres. 
Assisteixen a la reunió: 

 

- Adrià Aragunde, delegat d’esports i interior 

- Joan Barceló, regidor de MÉS 

- Jaume Martorell, tinent de batle 

- Gaspar Mora, delegat de cultura i educació 

- Francisca Mora Batlessa de Porreres 

- Margalida Palerm, delegada de comerç, indústria, sanitat i circulació 

- Mateu Sunyer, regidor del PP 

- Miquel Àngel Veny, regidor del PSOE  

- Maria Antònia Veny, ciutadana de Porreres 

S’excusen:  

- Tòfol Mora, Ciutadà de Porreres, 

- Cristina Jorquera, ciutadana de Porreres 

- Joan Miralles, ciutadà de Porreres 

- Naomi Mizoguchi, ciutadana de Porreres 

- Esteve Barceló, ciutadà de Porreres 

 

La reunió comença amb la benvinguda de Neus Ramis. Aprofita l'oportunitat per agrair 

l'assistència dels i de les participants i comunica que el propòsit de la reunió és el de compartir i 

acabar de decidir els projectes que ha presentat la ciutadania pels Pressupostos participatius 2018, 

prèviament valorats tècnicament.  

 

S’observa que en el grup impulsor tan sols hi queden membres representants del consistori. En 

canvi, els membres de la societat civil s’han anat desvinculant gradualment, pel que suposa una 

pèrdua de qualitat democràtica i de participació de la naturalesa i propòsit del grup impulsor.   

 

Neus Ramis prossegueix explicant l’estadi en què es troba el procés: actualment s’han recollit 

totes les propostes de la ciutadania, s’han avaluat tècnicament i són valorades per part del grup 

impulsor. Un cop s’arribin a conclusions, es publicaran al web de l’Ajuntament i s’enviaran per 

correu electrònic a totes les persones que han participat en el procés, tant si la seva proposta ha 

quedat acceptada com descartada per motius tècnics o legals. Si cal, es podran rebre telefonades 

per part dels i de les participants per aclarir dubtes i preguntes.  

 

A continuació, s’organitzarà un fòrum ciutadà en el qual es convida a les persones que tinguin la 

seva proposta aprovada, a exposar i defensar el seu projecte davant la resta de gent. Aquest serà 

el primer dia que es podran efectuar les votacions ciutadanes que decidiran quins dels projectes 

es porta a terme finalment.  

 

 

Es comença repassant proposta per proposta la llista de projectes acceptats. Na Neus Ramis 

comenta el següent quadre-resum dels resultats obtinguts, un cop feta la validació tècnica:  
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Nombre de propostes finals  

Acceptades 15 

No acceptades 17 

TOTAL 32 

Nombre de propostes presentades  

Acceptades 18 

No acceptades 25 

TOTAL 43 

 

Explica que algunes de les propostes, a causa de la seva similitud, s’han fusionat, prèvia 

notificació a les parts, de manera que tot i rebre 43 formularis distints, després d’unir les diverses 

propostes han quedat un total de 32 propostes acceptades i no acceptades.  

 

Es procedeix a comentar cada proposta acceptada: sorgeixen dubtes diversos que són aclarits 

i consensuats al llarg de la sessió. Algunes de les persones participants es qüestionen sobre la 

disparitat del grau de necessitat d’algunes de les propostes presentades pel municipi, per exemple. 

Es diu que n’hi ha de clarament necessàries mentre que d’altres no es consideren tan rellevants. 

Es respon dient que aquesta qüestió la decidirà la ciutadania mitjançant les votacions. Aquest 

funcionarà a tall de marcador o indicador sobre el grau de necessitat de les propostes.  

 

Un altre comentari apareix en relació a l’àmbit poblacional que afecta determinades propostes, 

que es veu limitat, com per exemple la reforma del pati de l’escola del CEIP Escola Nova. No 

obstant això, es considera que els beneficiaris d’aquesta proposta (nins i nines de l’Escola Nova) 

ja representen un interès general i comú del poble.  

 

Un aspecte que sorgeix en el debat i que posa en entredit algunes de les propostes és la ubicació 

prevista i disponible per executar les propostes que s’han acceptat. En aquest sentit, la qüestió no 

rau tan sols a mirar si la proposta és viable tècnica o jurídicament sinó si existeixen els mitjans 

materials que permetin ubicar-la en un espai urbà concret i disponible. 

 

Una qüestió que es planteja és que molts dels projectes no estan valorats econòmicament. De 

manera que si surt més votat un projecte que resulta costar uns 40.000 € i en segon lloc, un altre 

que costaria uns 70.000 €, com es portaria a terme el segon si no basten els diners per realitzar-lo 

tot? Surten vàries respostes i solucions al respecte: en primer lloc es comenta que gairebé tots els 

projectes resulten ambigus en la seva quantificació econòmica per tant a cada proposta, s’hi poden 

destinar els diners que estiguin disponibles. Per exemple, en el cas d’arreglar els espais verds i 

plantar més arbres, proposta del Consell d’Infants, si tan sols queden 20.000 € es pot fer l’actuació 

per aquesta quantia i fins on arribin els diners.  

 

També es menciona que una altra possibilitat, seria la de destinar a l’acció els diners que hi hagi 

disponibles i la resta que manqui, que provingui d’una altra partida pressupostaria de l’exercici 

del 2018 o fins i tot, del 2019, de manera que farà que l’actuació es vagi implementant per fases 

o etapes.  

 

Una darrera possibilitat que es posa sobre la taula és la de realitzar una segona votació per les 

segones propostes més votades que apareguin, tot i que aquesta opció queda descartada, ja que es 

considerarà una sola i única votació per a totes les propostes.  

 

Francisca Mora aclareix que de cara a l’any vinent, li agradaria limitar les propostes presentades 

a 50.000€ per proposta de manera que n’hi hagi més d’una que puguin executar-se. Això seria per 
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evitar que algunes de les propostes, si sortissin guanyadores, s’emportessin el total de la quantia 

destinada a pressupostos participatius.  

 

 

De totes les propostes esmentades i prèviament acceptades pel comitè tècnic, se’n descarten dues 

altres: la de “crear un parc verd pels animals de companyia on hi puguin jugar i córrer” i la de 

“crear un casal per joves”. Les dues es consideren necessàries, estratègiques i rellevants però 

preval el criteri del realisme i es comenta que de moment, no es posen dels espais materials per 

ubicar aquestes propostes. De moment l’Ajuntament no disposa de cap finca o terreny rural on hi 

pugui executar un parc verd per animals. Hauria d’expropiar-ne un o de comprar-lo, pel que 

pujaria enormement els diners destinats a la proposta. Tampoc es disposa pel moment de cap local 

per ubicar el Casal de Joves. Sí que s’admet que hi hauria possibilitats de poder-ne comprar i 

habilitar un a mitjà termini, però per ara com que no és un fet consumat, l’Ajuntament no es pot 

comprometre en realitzar-ho.  

 

Les altres s’accepten com a vàlides.  

 

Les no acceptades tècnicament, no significa que no es puguin fer per altres mitjans o no es tinguin 

en compte a l’hora de marcar les prioritats dels pressupostos generals de la municipalitat. Seran 

totes elles tingudes en compte i en la mesura de les possibilitats, es podran re-direccionar o 

canalitzar per altres vies.   

 

Francisca Mora acaba dient que se’ls mantindrà informats del dia del fòrum ciutadà on es 

defensaran les propostes i els motiva a animar a la participació i implicació de la gent.  

 

 
I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió. 
 

 


