
	

	

INFORME	ASSEMBLEA	COLÒNIA	DE	SANT	PERE:	

DIA:	07	d’abril	de	2017	
Lloc:	Centre	Cultural	
Assistència:	24	persones,	Regidor,	Tècnic	Ajuntament,	3	tècnics	Gest	Ambiental.	
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	l’experiència	en	processos	de	
participació	a	la	Colònia	de	Sant	Pere.	Insisteix	en	que	s’inicia	un	nou	procés	de	participació	
d’àmbit	municipal	però	amb	la	peculiaritat	que	a	la	Colònia	no	es	parteix	de	zero	sinó	que	es	
parteix	d’una	experiència	prèvia.	Remarca	però,	què	és	una	etapa	nova	i	per	tant,	s’inicia	un	
nou	procés	de	participació.	

Acte	seguit	Gest	Ambiental	explica	com	es	desenvoluparà	l’activitat	iniciant	una	breu	
explicació	teòrica,	explicant	aquelles	regles	de	joc	consensuades	en	un	primer	esborrany	pels	
tècnics	de	l’Ajuntament	i	el	Grup	Impulsor	i	finalment	fent	una	dinàmica	per	acabar	de	
consensuar	aquells	aspectes	que	han	quedat	oberts.	

Així	doncs	s’inicia	l’explicació	definint	els	conceptes	de	participació	ciutadana,	democràcia	
representativa,	democràcia	participativa	i	assemblea.	Acte	seguit	es	fa	un	resum	de	les	fases	
que	tindrà	el	procés,	es	presenten	els	membres	del	grup	impulsor	(punt	que	obri	debat	per	
part	dels	membres	assistents	a	l’assemblea)	i	finalment	les	funcions	de	l’assemblea	i	el	marc	
normatiu	o	trets	generals	d’aquelles	característiques	que	no	es	sotmeten	a	consens	a	
assemblea.	

	

Debat	generat	entorn	del	Grup	impulsor	durant	l’explicació	del	procés:	

Intervenció:	Com	s’ha	triat	aquest	grup	impulsor?	Supòs	que	hi	ha	un	percentatge	de	membres	
d’Artà	i	sa	Colònia?	

Gest	Ambiental:	El	Grup	Impulsor	ve	heretat,	per	tat	de	l’Ajuntament,	del	Procés	del	PAM.	Es	
va	demanar	als	antics	membres	si	volien	continuar	essent	membres	del	Grup	Impulsor.	De	les	
baixes	s’incorporen	de	nous	procurant	que	siguin	de	diferents	sectors.	Una	altra	cosa	
important,	és	que,	ara	ho	informam,	que	aquelles	persones	que	vulguin	ser	membres	
representants	de	la	ciutadania	al	Grup	Impulsor	ho	poden	ser.	

Intervenció:	Quin	màxim	de	persones	hi	poden	intervenir?	



	

Gest	Ambiental:	Havíem	pensat	un	màxim	de	25	persones	perquè	el	grup	sigui	operatiu.	En	cas	
que	hi	hagi	més	gent,	en	haver-hi	una	baixa	s’incorporaria.	

Intervenció:	Ara	n’hi	ha	21?	

Gest	Ambiental:	Idò,	si	surten	voluntaris	els	podrem	introduir	fins	a	25.	

Intervenció:	Aquesta	informació	se’ns	hagués	pogut	facilitar	abans.	

Regidor:	Estem	començant	de	bellnou.	Consideràrem	que	les	persones	que	havien	estat	
membres	del	Grup	Impulsor	del	PAM	s’havien	d’informar	que	es	posava	en	marxa	aquest	nou	
procés.	A	partir	d’aquí	hem	anat	introduint	noves	veus	de	nous	àmbits.	

Gest	Ambiental:	Pensau	que	actualment	està	modificant	tot	el	Reglament	de	participació	
ciutadana.	Actualment	no	tenim	una	estructura	de	participació	per	poder	determinar	qui	
forma	part	d’un	grup	o	d’un	altre.	Aquest	nou	Reglament,	haurà	de	definir	l’estructura	de	
participació	ciutadana	i	com	han	de	ser	elegits	els	membres	que	formaran	part	dels	diferents	
òrgans.	I	això	de	moment	no	hi	és.	

Gest	Ambiental:	Si	vos	pareix	anem	avançant	i	a	final	de	tot	obrim	torn	de	preguntes.		

	

1. LA	DINÀMICA:	

Es	fan	4	grups	d’un	màxim	de	6/7	persones.	Se’ls	hi	dóna	una	pregunta	a	respondre	i	a	debatre	
en	grup	petit	en	un	temps	limitat.	Al	cap	de	mitja	hora,	més	o	menys,	després	d’haver-ho	
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	s’ha	desenvolupat	en	tota	normalitat	tret	d’un	punt	que	va	obrir	un	debat	més	
llarg.	La	pregunta	4	va	suposar	un	empat	tècnic	i	debatre	com	ho	resolíem	va	provocar	
confusió,	ja	que	hi	havia	moments	en	que	el	debat	fugia	de	la	qüestió.	Conduir-ho	no	va	ser	
fàcil.		

	

2. DEBAT	GENERAL	OBERT	A	TOTS	ELS	GRUPS	EN	TANT	A	CADA	PREGUNTA:	

Abans	d’iniciar	el	debat,	es	demana	que	entre	tots	hem	d’escollir	la	persona	que	representarà	
a	l’assemblea	de	la	Colònia	de	Sant	Pere	a	la	Comissió	Tècnica.	

Intervencions.	Crec	que	l’únic	Colonier	que	hi	ha	aquí	és	en	Pep,	si	ell	ho	vol	ser	per	jo	no	hi	ha	
cap	problema.	

La	resta	de	gent	hi	ve	a	be	i	el	Pep	també.	

El	membre	representant	de	l’assemblea	a	la	comissió	tècnica	és:	Pep	Borràs.	

	



	

	

2.1		Consens	de	preguntes	

Pregunta	1:	Es	proposa	que	la	informació	que	contingui	cada	una	de	les	propostes	que	es	
presentin	siguin:	

G1:	Està	be.	
G2:	Està	be.	
G3:	Eliminar	la	territorialitat	dels	projectes	i	incloure	exemples	per	part	de	la	ciutadania.	
G4:	Tot	OK.	
	
La	majoria	dels	grups	estan	d’acord	en	omplir	cada	un	dels	ítems	proposats.	Tot	i	així	un	grup	
proposa	llevar	la	territorialitat	i,	poder	incloure	exemples,	d’altres	llocs.	És	a	dir,	que	les	
persones	per	poder	definir	el	projecte,	si	no	saben	com	definir-ho,	puguin	posar	un	exemple	
d’algun	municipi	on	ells	saben	que	es	desenvolupa	aquesta	proposta	perquè	els	tècnics,	alhora	
de	d’analitzar-ho,	puguin	mirar	o	demanar	informació	i	identificar-la.	

Un	altre	grup	va	demanar	que	es	pogués	introduir	el	cost	de	la	proposta.	Aquí	es	va	explicar	
que	tant	els	membres	del	grup	impulsor	com	els	tècnics	valoraren	que	pot	se	hi	havia	persones	
que	deixarien	el	camp	en	blanc	perquè	realment	no	tenen	una	noció	real	del	que	puguin	valer	
certes	coses.	De	totes	maneres,	s’han	deixat	els	motius,	l’explicació	i	observacions	perquè	
aquells	que	vulguin	presentar	documentació	o	pressupostos	ho	puguin	fer.	

Finalment	s’acorda	per	consens	que	la	fitxa	contemplarà	els	camps	i	es	pot	introduir	l’apartat	
d’Exemples	o	experiències	conegudes/semblants.	

	

Pregunta	2:	Quantes	propostes	considerau	que	pot	presentar	una	mateixa	persona	o	entitat.	

Tots	els	grups:	ses	que	vulguin.	

Aquesta	pregunta	va	ser	unànime.	Tots	els	grups	consideraren	que	les	persones	podien	
presentar	tantes	propostes	com	volguessin.	

Acord:	Tantes	propostes	com	vulguin	les	persones.	

	

Pregunta	3:	Quin	cost	màxim	s’ha	de	fixar	per	projecte	que	es	presenti?	

G1:	Dividir	el	pressupost	en	tres	àrees:	Cultura,	medi	ambient	i	Social	(33%)	
G2:	Fins	un	màxim	de	80.000€	
G3:	Les	propostes	no	haurien	de	tenir	un	mínim	ni	un	màxim,	bé	fins	a	un	màxim	de	80.000€	
G4:	Fins	un	màxim	de	80.000€	
	
La	majoria	dels	grups	varen	dir	que	cada	una	de	les	propostes	podrien	ser	fins	un	màxim	de	
80.000€.	Un	grup,	però,	va	dir	a	veure	si	es	podrien	dividir	en	tres	aspectes:	Cultura,	medi	
ambient	i	social	i	donar	a	cada	àrea	un	màxim	del	33%	dels	80.000€.		



	

Finalment	es	va	acordar	que	les	propostes	es	presentessin	fins	un	màxim	de	80.000€.	Que	hi	
pugui	haver	propostes	de	tot	preu.	

	

Pregunta	4.Quantes	propostes	pot	votar	una	persona?	

G1/G4:	Un	màxim	de	3	propostes	
G2/G3:	Tantes	propostes	fins	un	màxim	de	80.000€	
	

Aquesta	pregunta	va	generar	una	mica	d’ambigüitat	i	debat,	i	en	algun	moment	el	debat	es	
decantava	cap	a	altres	aspectes	que	dificultaven	la	continuïtat	en	la	presa	de	consens.	

Dos	grups	elegiren	poder	escollir	un	màxim	de	 tres	propostes	 i	dos	grups	més	poder	escollir	
tantes	 propostes	 fins	 un	 màxim	 de	 80.000€.	 	 Algunes	 persones	 manifestaven	 cercar	
coincidències	 amb	 altre	 gent	 i	 així	 poder	 votar	 aquelles	 propostes	 que	 més	 ens	 agraden	
independentment	 del	 preu.	 D’altres	 manifestaven	 que	 aquelles	 propostes	 que	 s’havien	 de	
votar,	per	anar	d’acord,	no	havien	de	superar	mai	els	80.000€	

Amb	el	que	estaven	d’acord	era	que	no	calia	impedir	el	vot,	o	sotmetre	el	vot	a	les	propostes	
de	80.000€	perquè	possiblement	 les	preferències	de	 la	gent	serien	 independentment	al	preu	
pressupostat.		

Per	tant	es	va	manifestar	que	això	era	un	proposta	de	municipi	i	que	no	hauríem	de	separa	les	
condicions	 a	 vot	 de	 la	 resta	 d’Assemblees.	 Es	 va	 fer	 un	 incís,	 per	 part	 de	 Gest	 Ambiental	
donant	a	conèixer	el	resultat	de	l’assemblea	d’Artà	on	va	sortir	elegida	la	proposta	de	votar	un	
màxim	de	tres	propostes,	per	tal	de	fomentar	el	debat.		

	

	

Durant	el	debat	d’aquesta	pregunta	per	consensuar	l’acord	sorgeix,	altra	vegada,	el	desacord	
de	la	gran	quantitat	d’informació	que	es	dóna	i	que	difícilment	pot	ser	processada	en	5	min	per	
tal	 triar	 una	 resposta	 coherent	 i	 factible.	 Per	 aquests	 assistents,	 hagués	 estat	 molt	 millor	
disposar	 de	 tota	 la	 informació	 presentada	 prèviament	 per	 poder	 reflexionar	 i	 adquirir	
respostes	sòlides.	Tot	 i	 fer	 l’incís,	per	part	de	Gest	Ambiental,	que	les	demandes	es	fessin	en	
acabar	 la	dinàmica	per	no	allargar	en	temps	l’assemblea	i	poder	agilitar	els	acords,	s’insisteix	
en	que	la	informació	s’hauria	d’haver	facilitat	amb	anterioritat	per	poder	reflexionar-la,	i	poder	
intervenir	 perquè,	 segons	 es	manifesta,	 l’any	 passat	 ja	 hi	 anaren	 unes	 persones	 a	 demanar	
coses	i	a	fer	grups	de	discussió.	

L’equip	tècnic	els	va	voler	fer	reflexionar	que	era	impossible	que	es	passes	la	informació	abans	
si	no	se	sabia	qui	participaria.	Es	 torna	a	repetir	que	el	procés,	de	pressupostos	participatius	
d’enguany	 a	 Artà,	 comença	 de	 bellnou.	 De	moment	 només	 s’han	 fet	 dues	 reunions	 amb	 el	
Grup	Impulsor,	dues	reunions	amb	el	grup	tècnic,	una	assemblea	a	Artà	i	una	a	sa	Colònia	de	
Sant	Pere.	De	la	mateixa	manera,	es	va	voler	deixar	clar	que	ningú	tenia	més	 informació	que	
una	altra	i	que,	en	aquest	procés,	el	que	prevaldria	seria,	si	tècnicament	es	pot	assumir,	el	que	



	

decideixi	 l’assemblea.	De	 totes	maneres,	es	va	dir,	que	es	prenia	nota	 i	que	en	cap	moment	
s’havia	 volgut	 amagar	 informació.	 Finalment	 es	 fa	 un	 retorn	 al	 debat	 demanant	 si	 volen	
adherir-se	al	consens	d’Artà	on	cada	persona	pugui	votar	3	propostes.	

	

Després	 d’una	 estona	 de	 reflexió	 finalment	 s’arriba	 al	 consens	 d’escollir	 un	 màxim	 de	 3	
propostes	per	persona.		

	

Pregunta	5.	Si	es	pot	votar	més	d’una	proposta,	s’han	de	prioritzar?	

Tots	els	grups	responen	que	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?	

G1:	divendres,	dissabte	i	diumenge	
G2:	una	setmana	
G3:	una	setmana	
G4:	15	dies	
	

Les	respostes,	igual	que	a	Artà,	van	ser	diferents:	Dos	grups	proposaren	una	setmana	de	
votació,	un	grup	només	3	dies	(divendres,	dissabte	i	diumenge)	i	un	quart	grup	va	proposar	15	
dies.	

No	hi	va	haver	molt	debat,	es	va	demanar	si	el	divendres,	dissabte	i	diumenge	es	podien	
incloure	dins	la	setmana	com	a	període	de	votació	i	es	va	acordar	que	si.	

Consens:	Una	setmana	de	votació.	

		

Pregunta	7.	Actuacions	que	s’han	de	fer	perquè	la	major	quantitat	de	gent	pugui	votar?	

G1:	Tot	ok	
G2:	Tot	ok,	però	no	farien	porta	a	porta	ni	reunions	per	barri.	
G3:	Tot	ok	
G4:	Tot	ok	
	
La	majoria	de	grups	coincideixen	en	que	s’accepten	tots	els	punts	proposats	però	aporten	més	
informació	a	tenir	en	compte.	Mentre	que	un	grup	diu	que	ells	no	farien	porta	a	porta	o	
reunions	per	punt	de	trobada	per	barris.	

	



	

I	s’incorpora:	

- Incloure	xarxes	socials	(facebook,	twitter,	bellpuig....)	
- Revista	local.	
- Web	ajuntament.	
- Taulell	d’anuncis.	

	

Finalitzada	l’assemblea	es	dóna	torn	obert	de	paraula	a	les	persones	assistents:	

Intervenció:	Es	podrà	presentar	un	esborrany	de	les	normes	abans	de	la	pròxima	assemblea?	

Gest	Ambiental:	Tots	aquests	resultats,	conjuntament	amb	els	de	l’assemblea	d’Artà,	el	Grup	
Impulsor	i	la	Comissió	tècnica	seran	els	que	regiran	el	marc	normatiu.	No	hi	ha	cap	problema	
de	penjar	un	primer	esborrany	a	la	web.	

En	cas	que	hi	hagi	dificultats	per	concretar	alguns	dels	resultats	donats	a	l’assemblea	d’Artà	i	a	
la	Colònia	haurem	d’arribar	a	un	acord	a	la	propera	assembla.	

Intervenció:	La	gent	que	no	està	empadronada	podrà	votar	si	és	propietària?	

Gest	Ambiental:	Per	evitar	il·legalitats	cada	persona	podrà	votar	al	nucli	urbà	on	està	
empadronada.	Ara	be,	les	persones	que	no	estan	empadronades	s’hauran	de	registrar	
prèviament	a	un	cens	(que	serà	telemàtic	i	presencial)	per	tal	de	manifestar	el	seu	dret	a	vot.	
També	manifestant	la	voluntat	de	votar	amb	registre	previ,	ho	podran	fer	aquelles	persones	
que,	estant	empadronades	a	Artà	però	identificades	a	un	del	dos	nuclis	(Artà,	Colònia),	podran	
votar	a	l’altre	nucli	urbà	mitjançant	registre	previ	al	cens.	

Intervencions:	Demanam	doncs	que	això	s’expliqui	bé	i	que	es	faci	amb	temps.	És	molt	
important	que	la	gent	no	empadronada	pugui	votar	i	estigui	informada.	

Regidor:	També	vos	demanam	que	si	coneixeu	gent	interessada	en	votar	utilitzeu	el	boca	a	
boca	i	els	poseu	en	coneixement.	Nosaltres	procurarem	que	la	informació	surti	i	estigui	clara.		

Intervenció:	Nosaltres	votam	només	a	la	colònia	o	podrem	votar	a	Artà?	

Gest	Ambiental:	Hem	contemplat	tres	propostes:	Empadronat	a	Artà,	Vot	a	Artà;	empadronat	
a	sa	Colònia,	vot	a	la	Colònia;	No	empadronat	i	propietari	inscripció	prèvia	a	un	cens.	

Els	empadronats	a	Artà/Colònia	i	amb	propietat	a	sa	Colònia/Artà,	també	hauran	de	
manifestar	i	registrar-se	al	cens	per	votar	a	l’altre	nucli	urbà	i	on	té	una	propietat.	Això	només	
ho	podran	fer	aquells	que	tenen	una	propietat.	

Intervenció:	però	les	necessitats	són	diferents	entre	els	qui	hi	vivim	i	els	que	hi	venen	els	caps	
de	setmana.	

Intervenció:	Depèn	de	les	necessitat	o	la	vinculació.	Pot	ser	que	les	persones	que	estiguin	al	
caps	de	setmana	són	les	que	més	participen	en	les	dinàmiques	i	activitats.	

Són	les	22:15h	



	

Es	dóna	per	finalitzada	l’assemblea	
	


