RECULL DE PROPOSTES I REFLEXIONS

-

Des de l’experiència d’alguns municipis que han participat a n’aquest encontre-cafè, i
que optaren per desenvolupar el primer de tot el Reglament municipal de
participació ciutadana, ells consideren que abans de centrar-se en regular està bé
tenir experiències de participació i, si es veu la necessitat, després reglamentar-ho.

-

Per altra banda un reglament de PC et dóna poder, pot servir per institucionalitzar la
participació.

-

Cal valorar si un municipi vol dedicar un any a fer un reglament, o a implantar i
fomentar diferents experiències en participació.

-

Un municipi, després d’una experiència viscuda sobre pressuposts participatius varen
tenir la necessitat d’elaborar un reglament.

-

Importància de fer xarxa entre municipis. No frustrar-se si no hi ha molta participació,
enlloc n’hi ha molta.

-

La importància de generar espais de participació que abans no existien.

-

El problema dels ajuntaments petits és la manca de personal i de regidors no
alliberats. Si des del Consell es vol potenciar la participació ciutadana haurien de
donar recursos per compensar aquesta situació, per exemple dotació de
dinamitzadors municipals.

-

Un ajuntament petit no pot accedir a quasi res ja que no té ni doblers ni tècnics, ho té
molt complicat per acudir a la convocatòria de subvencions. Caldria tenir-ho en
compte i emprar la discriminació positiva envers els municipis petits.

-

No té sentit subvencionar només projectes ja realitzats a la convocatòria de
subvencions, així només es poden presentar els ajuntaments que tenen pressupost
per fer-ho i a més ho fan amb independència del CIM.

-

Per subvencionar projectes ordinaris no cal la convocatòria de subvencions, s’haurien
de subvencionar projectes extraordinaris.
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-

Preocupació per la continuïtat a llarg termini de les tasques iniciades per les àrees de
participació ciutadana en els municipis i al Consell de Mallorca.

-

Els pressuposts participatius són una de les iniciatives més desenvolupades als
pobles, es proposa que el Consell elabori un model de guia fàcil de com implantar
pressuposts participatius als municipis.

-

Es fa una demanda concreta a la representat del grup del PP al Consell, cal eliminar la
llei Montoro ja que no permet contractar personal ni fer segons quin tipus de millores
als municipis encara que tenguin superàvit econòmic. D’aquesta manera, no poden
créixer àrees municipals noves com és la participació ciutadana, gran dificultat per
crear estructura.

-

A l’hora d’implantar processos participatius per elaborar els pressuposts cal tenir en
compte que hi ha d’haver un lideratge fort dins els ajuntaments i això encara està
molt verd. És difícil per aquest motiu implantar aquests tipus de projectes seguint
només una guia.

-

S’agraeix l’esforç als municipis que han iniciat aquest camí de treball de participació
ciutadana i s’anima a que es segueixin fent i compartint coses.

-

És molt important saber què farem, perquè i com ho farem, cal que els municipis
elaborin un document amb estratègies a curt, mitjà i llarg termini, aquestes han de
ser avaluables i han de ser la guia a seguir.

-

Necessitat de fomentar la cultura de la participació i la responsabilitat ciutadana.

-

Importància d’oferir espais de participació, la ciutadania quan veu que pot incidir
sobre un tema que la preocupa és quan es motiva a participar.

-

L’experiència en pressuposts participatius ha demostrat que hi ha gent a qui li
preocupen projectes col·lectius i no nomes necessitats individuals.

-

Quan es treballen pressuposts participatius cal incidir molt en fomentar el debat i la
generació de propostes consensuades, per tal que la participació sigui més àmplia i
real.
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-

En el procés d’elaboració d’agendes locals 21 es varen fer molts de processos
participatius, no hi ha hagut una continuïtat des de les regidories de participació
ciutadana.

-

Cal treballar la transversalitat de la participació en totes les àrees de l’administració.
Dissenyar com ens hem d’estructurar internament per fomentar la participació.

-

Necessitat de fer un mapa de tot el que hi ha a l’illa relacionat amb la PC.

-

Facilitar conferències i formació per a promoure una cultura participativa.

-

Hi ha diversitat de municipis, a alguns es poden plantejar crear estructura forta i
altres no és així.

-

Pot passar que els qui participen són sempre els mateixos. Què fem?, hem de fer
alguna cosa?

-

Fer participació des de segons quines àrees municipals és difícil.

-

Tenir clar quin model de política pública volem implantar sobre la participació.

-

Els temps executius de l’administració xoquen amb les accions i les necessitats de la
ciutadania.

-

Fomentar la rendició de comptes i plans estratègics a llarg termini.
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