INFORME ASSEMBLEA ARTÀ:
DIA: 03 d’abril de 2017
Lloc: Voltes de na Batlessa
Assistència: 35 persones
Ponents: Manolo Galán, Neus Lliteras (Gest Ambiental) i Mª Antònia Cladera (Gest Ambiental).

Presentació:
El Regidor de Ciutadania presenta l’acta i fa un recordatori de tot el que s’ha fet fins. També fa
una petita introducció del que es farà i treballarà a l’acta.
Acte seguit Gest Ambiental explica com es desenvoluparà l’activitat. Primer de tot es farà una
petita introducció teòrica, posteriorment s’explicarà el procés i finalment es farà una dinàmica
on haurem de consensuar alguns aspectes que s’hauran de tancar al marc normatiu. S’explica
que tant el grup impulsor com les primeres trobades amb els tècnics de l’Ajuntament es va
acordar no dur-ho tot a debat a assemblea perquè era molt llarg.
S’expliquen els conceptes de participació ciutadana, democràcia representativa, democràcia
participativa i assemblea. També les fases del procés i l’estructura que tindrà el procés i qui
forma i pot formar part d’ella.
Finalment s’expliquen a trets generals aquelles característiques que no es sotmeten a consens
a assemblea.

La dinàmica:
Es fan 5 grups d’un màxim de 5 persones. Se’ls hi dóna una pregunta a respondre i a debatre
en el grup petit dintre d’un temps limitat. Al cap de mitja hora, després d’haver consensuat en
grup petit es posen en comú totes les respostes i es duen a debat i a consens aquelles
respostes en que hi ha desacord. L’objectiu és arribar a consens.
La dinàmica es va desenvolupar en tota normalitat tret d’un punt que va generar debat més
llarg. La idea d’incorporar les propostes sectorials on un permet dividir el pressupost en la
totalitat (40%, 30%, 20% i 10%). La majoria dels assistents volia poder presentar projectes per
la totalitat del pressupost 120.000€. Finalment es va descartar la distribució sectorial de la
disponibilitat del pressupost desestimant la proposta del ciutadà.

Debat general obert a tots els grups:
Pregunta 1: Es proposa que la informació que contingui cada una de les propostes que es
presentin siguin:
Tots els grups estan d’acord en omplir cada un dels ítems proposats, amb algunes
particularitats:
Grup 1: Estan d’acord en tot. Destaquen els tres darrers punts (Explicació detallada; Motiu de
la proposta i destinataris) vagin agrupats en un.
Grup 2: Tot d’acord
Grup 3: Tot d’acord
Grup 4: Tot be. Cada vot ha de ser particular. Les propostes de les entitats valen per si
mateixes i una persona pot pertànyer a diferents associacions. Per tant, les propostes són dels
ciutadans no de les entitats o associacions.
Es remarca que les propostes haurien de ser per àrees, les propostes, per aquest sistema
s’hauran de defensar en un procés deliberatiu previ
Grup 5: El punt dos, no ha de ser vinculant. Les dades personal que surten a la fitxa de
propostes, en el període d’exposició no s’han de publicar. Deixar clar que el simple fet que
sigui una associació no té més pes. Punt nº 2 en blanc.

Acord: Tots els camps iguals però el punt dos no tindrà una vinculació directe en la presentació
de propostes.

Pregunta 2: Quantes propostes considerau que pot presentar una mateixa persona o entitat.
4 grups: ses que vulguin
1 grup: màxim de 3 propostes per persona.
Acord: Les persones podran presentar tantes propostes com vulguin.

Pregunta 3: Quin cost màxim s’ha de fixar per projecte que es presenti?
Grup 1: un projecte de 120.000€
Grup 2: que tothom gasti fins a 120.000€. no limitat
Grup 3: Primera tongada obert. Segona selecció per àrees o altres, lliure.

Per àrees. Els projectes es distribuirien en 4 parts segons les àrees: 40%, 30%, 20%, 10%.
Aquest sistema garanteix la participació massiva, l’altre sistema que proposau frustrarà molta
gent en cas que guanyi un projecte que englobi la totalitat.
Grup 4: depèn de l’interès.
Grup 5: Pressupost no limitat o especificat, ja que si es limita es poden deixar de banda alguns
projectes d’interès general. Ha de ser obert i si no guanyen s’han de tenir present en el
pressupost general 2018 i 2019.
Acord: que els projectes puguin tenir un cost econòmic de fins a l’import màxim.

Pregunta 4.Quantes propostes pot votar una persona?
Grup 1: fins a 120.000 euros
Grup 2: fins a 120.000 euros
Grup 3: 3 propostes
Grup 4: 3 propostes
Grup 5: 5 propostes prioritzades

Després de debatre entre tots els membres de l’assemblea s’elegeix màxim de 3 propostes.
S’insisteix que si és fes per sectors no hi hauria problemes i se’n demana: Heu pensat que si un
projecte de 120.000€ guanya en segon, tercer lloc què passa, com es resol? Es va dir que
aquest era un punt que havia de resoldre l’assemblea, perquè ella és qui escull el sistema de
votació. Se’ns anuncia que estem comenten un greu error i per sectors això no passaria.
Consens: els assistents acorden poder votar un màxim de tres propostes.

Pregunta 5. Si es pot votar més d’una proposta, s’han de prioritzar?
Tots els grups responent que en el moment de fer les votacions hi ha d’haver un criteri de
priorització.
Acord: Unanimitat de la resposta SI per part de tots els grups.

Pregunta 6. Durant quants dies s’han de votar les propostes?
Grup 1: 1 dia
Grup 2: 1 setmana
Grup 3: 1 setmana
Grup 4: 15 dies
Grup 5: 1 setmana

S’aprova per consens que el termini de votació de les propostes serà d’una setmana.
Prèviament hi ha d’haver un termini d’exposició pública de les propostes sense les dades
personals i amb el cost de l’actuació.

Pregunta 7. Actuacions que s’han de fer perquè la major quantitat de gent pugui votar?
Tots els grups coincideixen en que s’accepten tots els punts proposats però aporten més
informació a tenir en compte.

Fer-ho presencial i on-line
Anar al mercat o oficines municipals
Porta a porta
Fer reunions o punts de trobada per barris
Fer reunions amb les entitats del municipi
Anar a la radio per fer publicitat

I s’incorpora:
-

Donar informació casa per casa (porta a porta)
Convidar col·lectius d’immigrants
Incloure xarxes socials (facebook, twitter, bellpuig....)
Possibilitat d’incloure assemblees temàtiques per barris.
Informar presencialment.

Escollir el membre representant de l’assemblea a la comissió tècnica:
Intervencions: Això haurien de ser els joves. Nosaltres ja no estam per això....
S’estableix una mica de debat i finalment surt escollit en Rafel Nadal Moll.

Són les 22:15h
Es dóna per finalitzada l’assemblea

