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INFORME RESULTATS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
Entre el 3 i 17 de novembre de 2019 s’ha dut a terme la votació de l’elecció de les propostes
presentades i admeses a pressupostos participatius. Aquest any a l’igual que l’any anterior les
propostes han estat realitzades per la pròpia ciutadania i avaluades tècnicament pels tècnics
municipals.
Durant el mesos d’abril i maig qualsevol ciutadà va poder presentar aquelles propostes que
consideraren necessàries per a la millora del municipi i pels seus ciutadans. Amb un total de 44
propostes presentades es va iniciar un període d’avaluació tècnica seguint els següents criteris:
-

Que fossin de competència municipal.
Que no comprometessin a l’Ajuntament a inversions superiors a un any.
Que el seu cost no fos superior a 200.000€.
Que complissin el marc normatiu legal existent i el marc normatiu del procés
participatiu elaborat conjuntament amb la ciutadania.

Del total de les propostes rebudes, i després de fer l’avaluació tècnica de cada proposta pels
propis tècnics municipals, s’ha de dir que el 38,6% de les propostes presentades han estat
acceptades i proposades a votació (17 propostes). La resta, es van descartar per les següents
raons:
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Durant els mesos d’agost, setembre i octubre, cada una de les propostes descartes va esser
notificada individualment a la persona o entitat que va redactar la proposta i on es va indicar
les raons del perquè s’havia rebutjat la proposta. Aquesta notificació es va fer per telèfon o per
correu electrònic.

Pel que fa als resultats de la votació de les propostes acceptades s’ha de dir que cada persona
ha pogut votar tantes propostes ha volgut fins un màxim de 200.000€. El resultat del nombre
de vots totals emesos per les 1851 persones que han participat de la votació de pressupostos
participatius han estat 4.452 vots.
En aquest sentit l’índex de participació (persones que han votat respecte al total de persones
que podien votar) ha estat del 5,93% percentatge sensiblement superior al de 2018 que fou de
5’78%.
La distribució dels 4452 vots ha estat la següent:
DISTRIBUCIÓ DELS VOTS SEGONS PROPOSTES
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En aquest sentit l’Ajuntament, dins l’any 2020, haurà d’executar les següents propostes:
1: JOCS I ACTIVITATS SANES PER A TOTS : Habilitar en diferents parcs públics zones
específiques d’esbarjo juvenil i adult per dur a terme activitats esportives, activitats artístiques
(30.000€)
2: ESTRUCTURES OMBRES PER A INFANTIL I PRIMÀRIA CEIP NOVA CABANA: Instal·lació
d’estructures d’ombreig al pati d’infantil per l’ús d’aquest espai per part dels infants
(118.000€)
3: REFORMA DEL BOSQUET DE L’ESCOLA DE PRIMÀRIA DEL CEIP COSTA I LLOBERA: perquè
esdevingui un espai d’aprenentatge pels infants amb les següents actuacions: instal·lació de
jocs e fusta que s’integrin en l’entorn; instal·lació d’algun tipus de rocòdrom o estructura de
cordes per poder escalar; creació d’un espai de joc simbòlic amb caseta de fusta i cuineta.
(15.000€)
4: ROL DIVERSIÓ SANA: dur a terme com a mínim una vegada a l’any iniciatives lúdiques
nocturnes. (6.000€)
5: ADEQUACIÓ DELS ESPAIS EN EL PATI DEL CEIP JANER MANILA: Creació de diferents espais al
pati : manipulació o experimentació, rocòdrom, joc simbòlic, lectura, amagatall, jocs de taula,
paret sonora, dibuix, etc (32.000€)

Entre la proposta que ha quedat quarta i cinquena n’hi ha dues al mig però al tenir un import
elevat s’han hagut de descartar i passar a la següent proposta. Els resultats i l’import acumulat
por observar-se en la taula següent:
NOM
Jocs i activitats sanes per a tots
Estructures ombres CEIP Nova Cabana
Reforma del bosquet de Primària del CEIP Costa i
Llobera
Rol diversión sana
Canvi del paviment del pavelló del CEIP Blanquerna
Rocòdrom urbá
Adeqüació dels Espais en el Pati del CEIP Janer
Manila
Parc Cabana Plaça Mercat
Creació d'un parc natural a Son Ramonell
Skatepark a Pòrtol
Substitució del parc d’arena d’Es Caülls per un altre
paviment
Pèrgoles solars per a carsharing elèctric al nucli de
Es Figueral
Reforma i manteniment voreres de Pòrtol
Parc per infants a Pòrtol
Rehabilitar parc infantil Plaça Constitucio
Instalació parc infantil a Son Ramonell
Enjardinament zona barrera acústica Son Ramonell

vots
615
583
470

%
COST
Acumulat
13,81
30.000
30000
13,10 118.000
148000
10,56
15.000
163000

377
365
346
296

8,47
6.000
8,20 106.000
7,77
50.000
6,65
32.000

258
242
165
154

5,80
40.000
5,44 180.000
3,71
50.000
3,46
40.000

150

3,37

50.000

148
106
105
44
28
4452

3,32
2,38
2,36
0,99
0,63

50.000
150.000
100.000
120.000
170.000

169000
219000
201000

En total les propostes sumen 201.000€. Això obligarà a l’ajuntament a decidir si aquest cost
superior de 1000€ l’assumeix l’Ajuntament. Si finalment es descarta l’increment de 1000€, per
part de l’ajuntament, el Grup Impulsor serà el que dirà com, o bé en quins, dels projectes es
rebaixa el seu pressupost inicial 1000€.
Pel que fa al canal de participació hem de dir que la gent, amb majoria àmplia ha participat
directament per la plataforma informàtica (online). Només hem tengut 28 vots presencials, el
que representa 1,5% del total dels vots

Comparativa de dades respecte l’any 2017 i 2018.
1. L’índex de participació respecte al 2017 incrementa amb 386 persones. Això suposa
passar del 4,38% al 5,93% de participació en relació a la població total amb dret a vot.

Gràfic 4: Font (Elaboració pròpia)

Des de la perspectiva tècnica valoram positivament l’increment de participació a les votacions
de pressupostos participatius 2019 de Marratxí. L’increment progressiu i continu any
rera any ens indica la consolidació del procés.
Que les propostes siguin de la pròpia ciutadania i que aquesta estigui implicada i mobilitzada
en el procés és la clau principal de l’èxit sense menysprear el compromís continu de
l’Ajuntament en dur a terme l’execució de les propostes guanyadores.
2. Pel que fa al canal de participació emprat s’ha de dir que per tercer any consecutiu la
participació pels canals online és la més emprada. Destacar també, la baixada de vot
presencial. S’han aconseguit 28 vots presencials, 7 dels quals no han estat vàlids per
superar l’import de 200.000€

Propostes de millora.
Ser estricte amb l’execució dels projectes i amb la informació constant del seu estat
d’execució, informant que venen de les propostes ciutadanes presentades a pressupostos
participatius.
Seguir amb la feina feta fins ara per part del grup impulsor, és a dir, que dugin el seguiment del
procés des de principi d’any per fer el disseny de totes les actuacions a dur a terme. Tornar a
convidar a les associacions del municipi i a la ciutadania en general.
Es recomana seguir formant i informant sobre la temàtica de pressupostos municipals i
pressupostos participatius així com de diferents processos de participació ciutadana.
Formar als tècnics municipals en l’avaluació de les propostes de pressupostos participatius
perquè siguin el més objectius possibles.
Revisar acuradament tot el material que surt publicat relatiu al procés. Un exemple són les
butlletes de votació en paper. Al no dur l’import de les actuacions s’han hagut d’anul·lar 7 dels
28 vots emesos per superar l’import econòmic.
Instal·lar punts de votació presencial en totes les OACs i biblioteques, no només en l’edifici
principal de l’ajuntament.

