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1.INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Porreres, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha convocat un procés de
pressupost participatiu que pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades partides
de despesa que corresponen al pressupost municipal de l’any 2018.1

Aquest és l’informe tècnic de totes les propostes rebudes per part de la ciutadania i associacions al
llarg del període del 6 de juliol al 11 de setembre. Reflecteix el resultat de l’avaluació que ha realitzat
la comissió tècnica de pressupostos participatius de l’Ajuntament formada per professionals tècnics i
la Batlessa. Aquesta, ha consistit en valorar una per una les propostes presentades, repartides
territorialment, a partir dels criteris establerts a les “Bases del procés de pressupostos participatius”2.
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. Algunes d’elles, degut a la seva similitud,
s’han fusionat en una de sola, prèvia petició de les persones que l’han formulada. És per aquest motiu
que compten com una sola proposta tot i que s’han rebut a partir de formularis distints:

1

El pressupost municipal ordena de forma eficient els recursos econòmics de que disposa el municipi, així
com les despeses que es deriven de l’execució de les competències de l’ajuntament en funció de les directrius
principals que el defineixen.
2

Es poden consultar les bases a Bases del procés de Pressupostos participatius de Porreres:
http://www.porreres.cat/sites/default/files/documents/bases_del_proces_del_pressupost_participatiu_por
reres_def_2_0.pdf (20/09/2017)
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Nombre de propostes finals
Acceptades
No acceptades
TOTAL
Nombre de propostes presentades
Acceptades
No acceptades
TOTAL

13
19
32
16
27
43

Les no acceptades tècnicament, no significa que no es puguin realitzar a partir d’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. Conformen indicadors sobre el grau de necessitat de la ciutadania en relació
amb el municipi.
Es preveu l’enviament d’aquest informe a totes i tots els participants per tal de garantir un retorn
adequat de la seva participació. En cas de que algun dels participants vulgui aclariments de dubtes o
qüestions, estem a la vostra disposició per donar-vos una explicació més detallada dels diferents
elements que conté l’informe.
Es convida a tothom a assistir a l’assemblea que tindrà lloc pròximament. Les dates i lloc exacte
es publicaran per les xarxes socials i al web de l’Ajuntament. Us hi esperem a tots/es.
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
de 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

2. QUE SÓN ELS PRESSUPOSTOS 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
un instrument de corresponsabilitat en la presa de decisions municipals. És alhora una nova fórmula
de participació que complementa la democràcia representativa i en la qual, participar, també significa
decidir.
Els objectius específics que es pretenen obtenir són els següents:
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1. Fer possible la reflexió conjunt de les necessitats. Identificar demandes i prioritzar-les en el
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. potenciar els òrgans participatius del municipi i afavorir la participació i implicació directe
del teixit associatiu i de la ciutadania no associada.

3. ¿QUANTS DE DINERS S’HAN POSAT A DEBAT?

Del pressupost de despeses de l’exercici del 2018 s’ha reservat una quantitat equivalent a 100.000€
del total de la inversió finançada amb recursos propis, per tal que el conjunt de la ciutadana pugi
decidir les finalitats a les que s’apliquen aquests recursos. Aquesta quantia de diners anirà destinada
a noves inversions, reforma o manteniment de les existents.
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4. APORTACIONS CIUTADANES VALORADES TÈCNICAMENT

A continuació hi apareixen dos quadres on s’hi classifiquen les propostes acceptades i les desestimades per diversos motius, que s’indiquen al
quadre. En els quadres hi figura el nom de la proposta, la temàtica, la titularitat i alguns aclariments que ajuden a concretar-la més. També s’indica
el nombre de vegades que ha sortit la mateixa proposta (veureu “suports”). En cas que estigui desestimada, s’hi detallen els motius i raonaments
que han conduit a aquesta decisió. Ens mantenim oberts a possibles dubtes o aclariments al llarg dels propers dies.

PROPOSTES ACCEPTADES
Proposta

Temàtica

Qui fa la proposta

1.

Reforma del pati de CEIP Escola Nova

Educació

AMIPA Escola Nova

2.

Millorar els parcs infantils i les zones de joc. Reforma de la
Placeta Almoina-Mago en un petit parc tancat per infants amb
barreres per garantir la seguretat de l’espai públic. Reforma de

Parcs i jardins

Particular i Consell
d’Infants

la Plaça d’en Mora (les instal·lacions) (2 suports)
3.

Dotar d’un tendal el parc infantil situat a la dreta de n’Hereveta

Parcs i jardins

Particular

4.

Habilitar una zona de n'Hereveta pels infants de 0-11 anys:
netejar-lo, barrar-lo, explicar les normes d’us, prioritzar la
mirada infant, deixar-lo verd (sense ciment)…
Habilitar l'esplanada situada en el camí de son Fonellar, entre la
fàbrica abandonada i l'edifici Nº9: convertir-la en una àrea de
descans, amb arbres, bancs i algun punt de llum.

Parcs i jardins

Particular

Parcs i jardins

Particular
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6

Aclariments

En el cas de la placeta AlmoinaMago, la proposta també esmenta
“llevar els arbres perquè fan molta
brutor”, lo qual se n’està valorant
la necessitat.

La proposta inicial deia habilitar
un espai infantil però no es
recomana degut a transformadors
de GESA molt pròxims a la zona.
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Habilitar més papereres de pipi-cans en el centre per evitar que
la gent embruti els carrers així com a la zona del camí de Son

Manteniment de la
via pública

Particular

Fonellar i el Pont. (2 suports)

7

Millorar la mobilitat a peu o en bicicleta o per persones amb
mobilitat reduïda (invasió de vehicles estacionats, falta de
carrers destinats als vianants). Eliminar barreres
arquitectòniques. Adaptar el conjunt de voravies de les rondes i
carrers per fer-los més accessibles, facilitant l'accés. (2 suports)

Circulació/mobilitat

Particular

8

Millora de la senyalització horitzontal i vertical dels carrers del
municipi.

Circulació/mobilitat

Particular

9

Asfaltar carrers que siguin necessaris i millorar-ne la

Via Pública

Particular i Consell
d’Infants

Via Pública

Particular

il·luminació (2 suports)

10

Arreglar i fer net voravies dels camins rurals

7

Però si es podria habilitar com a
espai d’ombra i descans
La proposta seria “papereres” de
pipi-cans, no àrees, que ja
existeixen a la perifèria del poble.
L’espai dintre del casc urbà és
limitat. Aquesta proposta s’ha
fusionat amb la que tan sols es
referia a la zona de Son Fonellar i
el Pont.
Actualment existeix un estudi
elaborat pel Consell de Mallorca
que té com a propòsit eliminar les
barreres arquitectòniques, es pot
doncs portar a terme
Actualment existeix un Pla de
mobilitat que si se li dota
d’inversió, podria plantejar
aquesta millora. La proposta
també indicava “implementar
mesures de conscienciació
ciutadana per fer respectar les
normes”, actuació que no
correspon amb el capítol
d’inversions
Es proposa per prioritats millorar
el Carrer Dolçor i el carrer
Bestard. A més, hi ha un projecte
de millorar el carrer Lluna i
Balmes (Ajuntament) així com la
Ronda Estació, que pertany a la
Direcció insular de carreteres
(Consell de Mallorca)
És una actuació que es fa
constantment un cop a l’any, però

si cal millorar-la, s’haurà de
concretar amb el titular de la
proposta quins camins exactament
s’ha d’incidir.
11
12

13

Inversió en energies renovables a les instal·lacions del Camp
municipal d'esports de ses Forques
Sembrar més arbres i plantes, més zones verdes

Esports

Particular

Parcs i jardins

Consell d’Infants

Reforma del Quarter Vell (primera fase): adequar l'edifici
(restauració i eliminació de barreres arquitectòniques)

Inversió en obres
públiques

Assemblea Popular
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Dins el casc urbà pel moment no
es pot però es podria crear a la
perifèria del poble.
La proposta inicial suggeria de
convertir el Quarter Vell en la
Casa del Poble, un espai de
trobada per a dinamitzar la vida
associativa. També proposava de
fer alguns canvis d’edifici del
servei de biblioteca, serveis socials
i policia però no s’ha pogut
acceptar tota la proposta al
complet. Per tant hi ha una part
d’inversió que s’accepta però la
part de canvi de dependències no
hi és adient. Concretament el
departament de benestar social no
es pot canviar de lloc ja que s'està
acreditant l'autorització de centre i
és específica per aquest edifici.

PROPOSTES NO ACCEPTADES

1

Proposta

Temàtica

Qui fa la proposta

Instal·lació a la via pública del cablejat
de la xarxa d'internet del carrer Tort (7

Telecomunicacions

Particular i associació
de propietaris Carrer
Tort

suports)

Motiu pel qual ha
quedat
desestimada
-Actuació en
funcionament per
part de FiWi
Mallorca.
-No és competència
municipal

2

1 o 2 Motocicletes (elèctriques
preferiblement) per la Policia Local

Policia local

Policia local

-El titular de la
proposta no és un
ciutadà/na o una
associació/entitat
registrada.

3

4 armilles antibales per la Policia Local
ja que en aquests moments disposa de 2
armilles per 6 agents

Policia local

Policia local

-El titular de la
proposta no és un
ciutadà/na o una
associació/entitat
registrada.
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Explicació
L’Ajuntament no pot realitzar
l’actuació, només té la capacitat de
donar permís a les empreses
privades que sol·licitin desplegar la
xarxa d’internet. En aquests
moments hi ha previsió de
subministrar per cablejat, fibra
òptica a una bona part del
municipi.
El personal tècnic té veu però no té
vot ni pot presentar propostes pels
pressupostos participatius. Es
preveuen d’altres mecanismes per
fer peticions concretes.
L’Ajuntament té previsió
pressupostaria de partides
econòmiques per cobrir els serveis
municipals.
El personal tècnic té veu però no té
vot ni pot presentar propostes pels
pressupostos participatius. Es
preveuen d’altres mecanismes per
fer peticions concretes.
L’Ajuntament té previsió
pressupostaria de partides
econòmiques per cobrir els serveis
municipals.

4

5

6

7

Acabar la ronda. En aquests moments el
carrer Nuño Sanz fa la funció de ronda
quan no està preparat pel volum de
cotxes.
Per Sant Roc poder disposar d’activitats
pels infants de totes les edats (com
cantajuegos) i també per a joves (a partir
de 12 anys)
Subvencionar l'escola d'estiu ja que
resulta cara, especialment pels qui tenen
més d'un fill/a
Invertir en més servei de neteja en el
poble (2 suports)

Inversió via pública

Particular

Fires i festes

Particular

Educació

Particular

Manteniment de la
via pública

Particular

-Cost de l’actuació
no ajustat.
-Inversió a llarg
termini
-Actuació
no
correspon
a
“inversions”

No entra dintre del pressupost
estimat per pressupostos
participatius.

-Actuació
no
correspon
a
“inversions”
-Entra en
concurrència amb
el contracte del
servei de neteja
- Entra en
concurrència amb
el Pla de papereres

Aquesta actuació no entraria dintre
de la partida pressupostaria
destinada a inversions
Actualment es disposa d’un
contracte de servei de neteja per 3
anys, ja acceptat i aprovat que
contempla una millora del servei.
Actualment es disposa d’un pla de
papereres, aprovat que pel moment
no es pot ampliar. L’habilitació de
noves papereres comporta també
un manteniment d’aquestes, que
implica un increment den la
despesa pel servei de neteja.
Aquesta actuació no entraria dintre
de la partida pressupostaria
destinada a inversions. Més bé,
seria una ordenança que la policia
local hauria de fer complir.
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Posar més papereres als carrers del poble

Manteniment de la
via pública

Particular

9

Que els propietaris/es dels bars
s'encarreguin de repartir cendrers a totes
les taules i recollir les llosques del terra
de la seva clientela

Manteniment de la
via pública

Particular

-Actuació no
correspon a
“inversions”

10

Millorar el transport públic cap a Palma:
que sigui més barat, que el bus no hagi
d'aturar-se a tantes parades, no haver de
pagar transbord a EMT (Palma)

Transport

Particular

11

Millorar el transport escolar per
traslladar els joves que estudien fora de

Transport

Particular

-Actuació no
correspon a
“inversions”
-Actuació no és
competència
municipal
-Actuació no
correspon a
“inversions”

10

Aquesta actuació no entraria dintre
de la partida pressupostaria
destinada a inversions

L’Ajuntament està negociant amb
la Conselleria d’energia, territori i
mobilitat però aquesta ha anunciat

Porreres (Porreres-Felanitx) (2 suports)

-Actuació no és
competència
municipal

que té un contracte de 3 anys amb
el servei en qüestió i es fa
dificultós modificar els horaris del
servei. L’Ajuntament ha dotat
d’una partida pressupostaria per
beques escolars que ajudin a
disminuir el cost del servei.
La gestió d’aquest carrer no
pertany a l’Ajuntament sinó al
Consell Insular

12

Regular el trànsit i la velocitat dins el
carrer d'en Sala.

Mobilitat/circulació

Particular

-Actuació no és
competència
municipal
-Actuació no
correspon a
“inversions”
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Reforma dels vestuaris del camp de
futbol i mantenir una bona neteja
Normalització lingüística del rètol de la
façana del cementeri municipal. Traduirlo al català.

Esports

Particular

Cementiri

Particular

Actuació en
funcionament
-Actuació no és
competència
municipal

15

Posar a debat si les famílies usuàries del
servei de cementeri, estan d'acord que
avui dia es mantingui la inscripció
"OMNES RESURGEMUS" ) que es
situa a la façana de l'edifici principal

Cementiri

Particular

-Actuació no és
competència
municipal
-Actuació no
correspon a
“inversions”

No entra dintre dels pressupostos
participatius

16

Activitats culturals infantils a auditori,
cinema infantils.

Joventut

Consell infantil

-Actuació no
correspon a
“inversions”

No entra dintre dels pressupostos
participatius

17

Patrimoni etnogràfic: millora,
rehabilitació, conservació, senyalització
del patrimoni etnogràfic de Porreres
(pous, etc.)

Cultura

Assemblea Popular

-Actuació en
funcionament
-Cost de l’actuació
no ajustat.

Existeix un projecte tècnic redactat,
fet a suggeriment del fòrum turístic
i que s'ha presentat a una subvenció
europea (encara no es té resposta).
És un projecte costós i l'ajuntament
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11

Aquest edifici està catalogat,
pertany al Consell Insular. Se li
hauria de demanar permís.

18

19

Obrir un espai pel jovent del poble, un
casal de joves

Joventut

Consell d’infants

-Actuació no viable
tècnicament

Crear un parc verd pels animals de
companyia on hi puguin jugar i córrer

Parcs i jardins

Particular

-Actuació no viable
tècnicament
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no disposa de recursos propis per
executar-lo.
Actualment no es té un espai per
aquest motiu. L’escola està
ocupada. En cas de que es faci
l’ampliació de l’escola, podria ser
possible per més endavant.
Es descarta perquè no es té un
terreny municipal per executar-la
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