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ACTA DE LES DUES TROBADES DEL CONSELL D’ENTITATS EN EL MARC DELS 

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2018 de PORRERES 
 

A la Biblioteca municipal de Porreres, el dia 10 de maig i 22 de noviembre de 2018 es reuneix la 

taula d’entitats per parlar de la seva constitució i dels Pressupostos participatius de Porreres. 

 

La primera reunió va tenir el següent ordre del dia: 

  20:00h Benvinguda del Consell d’entitats, òrgan previst en el pla director de participació 

ciutadana. Subvencions en matèria de participació ciutadana. 

http://participaciociutadanamallorca.cat/ca/projecte/24  

  20:15h Presentar el procés de pressupostos participatius Porreres 2019 i de com les entitats i 

associacions poden participar-hi.  

  20:30h Presentar la proposta de reglament de pressupostos participatius i obrir un torn de 

paraules per enriquir-la, matisar-la, etc. 

  20:45h Taller de propostes per identificar necessitats i prioritats (col·lectives i individuals) 

  21:00 Final de la sessió 

 

Es comença la reunió exposant el concepte de consell d’entitats. Aquest és refereix a un Òrgan 
consultiu multilateral i de coordinació entre entitats composat per un representant de cada una, on es 
debatin assumptes del seu interès i de la vida associativa.  

Així mateix, ens servirà per recollir les seves demandes i necessitats per poder afrontar els reptes 
que presenten de forma conjunta, generant sinèrgies i comunicació entre aquestes i amb 
l’Ajuntament.  

 

A continuació es parla sobre un assumpte d’interès general per a les entitats, unes subvencions que 
sortiren en matèria de participació ciutadana, s’explica que: 

 
 Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds d’entitats que 

tinguin per objecte fer entre l’1 d’octubre de 2017 i fins al 30 de setembre de 2018 (ambdós 

inclosos) activitats o projectes de participació ciutadana a Mallorca.  

a) Projectes per afavorir la participació ciutadana en les polítiques municipals i per 

fomentar la implicació de la ciutadania en la presa de decisions.  

b) Projectes destinats a fomentar el treball en xarxa (xarxes ciutadanes) i la 

col·laboració associativa. 

http://participaciociutadanamallorca.cat/ca/projecte/24
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No poden obtenir la condició de beneficiària les persones o les entitats en les quals s’esdevingui 

alguna de les circumstàncies següents:  

a) Les associacions i entitats de la tercera edat, les federacions i les fundacions.  

b) Les entitats associatives amb una finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, els 

col·legis professionals i les associacions professionals i les cooperatives.  

c) Les entitats que concorren en alguna de les prohibicions establertes en l’article 8 de 

l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.  

L’acreditació de no incórrer en les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de 

subvencions del Consell de Mallorca es fa mitjançant una declaració responsable.  

 El termini per presentar sol·licituds és del 9 d'abril, fins el dia 27 d'abril de 2018. 

 La convocatòria s'ha publicat al BOIB núm. 43 de 7 d'abril de 2018. 

 Per a més informació: participacio@conselldemallorca.net. Tel. 971 2196/12/14 

 

Passant ja a la tercera secció, s’explica el procés de pressupost participatiu que es du a terme en el 

municipi de Porreres: 

 El pressupost participatiu és un mecanisme que articula la participació directa de la 

ciutadania en l’elaboració de part dels pressupostos públics (codecisió, 

corresponsabilització...) 

 Pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades partides de despesa que 

corresponen al pressupost municipal de l’any 2018.  

Objectius:  

 Fer possible la reflexió sobre les necessitats, identificar demandes i prioritzar-les en el 

temps (diagnòstic i plantejament estratègic);  

 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, 

 afavorir la participació i implicació directe del teixit associatiu i de la ciutadania no 

associada.  

Quines són les propostes vàlides per a presentar: 

 Capítol “inversions” del pressupost de despeses (noves inversions, reforma i manteniment 

de les existents), 

mailto:participacio@conselldemallorca.net
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 generar un impacte positiu en el territori  

 tenir una visió global de municipi 

 Donar resposta a una necessitat concreta.  

 Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i 

plans municipals aprovats. 

Qui pot presentar propostes: 

 Qualsevol persona que estigui empadronat/da a Porreres i sigui major de 16 anys 

presentant: 

 Qualsevol persona que malgrat no hi estigui empadronada, tingui una propietat.  

 Les associacions o entitats. 

 Els membres del Consell d’Infants.  

Com es reparteix la quantia: 

 50% entitats (50.000€) 

 50% ciutadania (50.000€) 

Com quan i on es pot participar:  

  Trobada amb les entitats/associacions (en el consell d’entitats) 

  Presentar les propostes o projectes a:  

◦ L’OAC de l’Ajuntament de Porreres, (Plaça de la Vila, 17), oberta de dilluns a 

divendres de 8’30 a 14’00 hores i el dijous de 15’30 a 20’00 hores. 

◦ A la Biblioteca Municipal, carrer Santa Creu s/N, oberta de dimarts a divendres de 

16'30 a 19'00 hores; Dissabtes de 11'00 a 13'00 hores. 

◦ Presentar les propostes virtualment a l’adreça de correu electrònic: 

participacio@porreres.cat 

  3.Jornada de presentació i defensa pública de les propostes pre-seleccionades  

  4. Votacions a les propostes o projectes que hagin estat pre-seleccionats per part de la 

comissió tècnica. Les votacions es podran fer: 

◦ A l’oficina de l’Ajuntament 

◦ A la biblioteca 

mailto:participacio@porreres.cat
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◦ Virtualment a la pàgina web www.porreres.cat   

◦ Hi haurà una urna mòbil que es s’instal·larà un dia que es celebri un esdeveniment 

lúdico-festiu.  

Es recorden les fases de qualsevol procés de pressuposts participatius: 

  Primera fase: treball intern i definició dels pressupostos participatius 

  Segona fase: informació i aplicació dels mecanismes de dinamització 

  Tercera fase: presentació de les propostes i validació tècnica 

  Quarta fase: votació i defensa de les propostes 

  Cinquena fase: presentació dels resultats i aprovació dels pressupostos participatius 2019 

pel ple municipal 

A continuació s’anomenen les funcions del grup impulsor dels pressuposts participatius que en 

aquest cas, es proposa que sigui el consell d’entitats. Suposa ser una taula de treball civil des d’on 

es vetlla per la transparència del procés i es crea un espai de debat sobre la metodologia i 

procediment implementatiu.  

Les seves funcions són:  

1. vetllar per la transparència del procés,  

2. deliberar sobre la metodologia del procés presentada i el Reglament dels pressupostos  

3. animar a la ciutadania a participar en el procés participatiu (campanya informativa i 

Jornades sobre Pressupostos Participatius) 

4. Decidir els projectes finals que és sotmetran a votació 

S’engega un debat conjunt, que serveix a identificar les necessitats alhora de plantejar prioritats i 

preferències als pressupostos participatius. Els temes són els següents: 

 greuge comparatiu de les entitats: considereu que hauríem de fer dues llistes per butlleta de 

votació? 

En aquesta qüestió es comenta que el més just és crear una mateixa butlleta amb dues llites, 

una amb les propostes dels individus i una amb les propostes de les entitats.   

 -quantes propostes per entitat? I per individu? 

Es considera que siguin il·limitades.  

 -si es formulen propostes per entitats, no es poden formal per individu? 

http://www.porreres.cat/
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Després d’un debat entre les persones participants es consensua que es poden presentar 

propostes a títol individual i a través de les entitats. 

 hem de fixar un cost màxim per projecte? 

El cost màxim són els 50.000 euros. 

 Quantes propostes pot votar una persona? 

Es consensua que votin dues per llista, en total quatre (dues per individu de més preferides a 

menys i dues per entitats). 

 resultat votacions: un projecte se’n porta tot o es reparteix entre els dos/tres primers? 

Se’n porta tots els diners menys si val menys de 50.000€, que així el següent més votat se’n 

porta la partida que sobri. 

 -paradetes itinerants: on?  

Finals de cursos i per les festes de Sant Roc. 

De totes formes, cal accentuar que la sensació general és la de confusió i l’expectativa de que 

s’aniria a parlar d’una altra cosa que interessés més a les entitats. En tenen dificultats per plantejar 

propostes conjuntes pel bé comú del poble. Tot i que finalment en sorgeixen algunes, com proposar 

la construcció d’un espai cobert on fer sopars i trobades.  

 

 

La segona reunió té també un ordre del dia que no es respecta ja que tan sols assisteixen tres 

representants d’entitats: la de l’Agrupació cultural, la de la Banda i el del club colombòfil. En 

aquesta reunió, que tenia la intenció de presentar els resultats dels pressuposts participatius i 

valorar-los, es parla principalment de la manca de coordinació entre entitats alhora de plantejar les 

actuacions en el poble, tema que ja va sortir en la diagnosis del pla director.  

 

Així doncs, seria ideal tenir un calendari compartit entre totes on es pogués veure la programació, 

sales i hores de les actuacions. Es parla de tenir una plataforma web que sigui autogestionada pels 

representants de les entitats on cada un pugui pujar el seu esdeveniment i cartell. D’aquesta manera 

es faria visible pels altres i s’intentaria que les activitats no es solapessin.  

També es parla de la necessitat de que existeixi aquesta taula d’entitats però que tingui un altre 

format, que es constitueixi a mode de sopar. Es consensua d’organitzar un sopar d’entitats per 

després de Sant Antoni on es parli dels temes prevists a la taula d’entitats i es generi un clima de 

confiança i cordialitat entre el teixit associatiu porrerenc.  
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Finalment, es presenten els resultats dels pressuposts participatius, concretament la proposta 

guanyadora de la màquina per a reciclar envasos i el casal de joves. S’informa que el dijous següent 

es farà una trobada amb els i les conselleres per demanar-los com volen el casal i quines activitats hi 

voldran. Es farà doncs un exercici de prospecció per poder facilitar a l’equip d’arquitectes una 

informació de primera ma sobre el que voldrien incloure els representants dels destinataris del casal. 

 

I sense més comentaris, es dóna la sessió per acabada. 


