Acords presos a la reunió 2a reunió
El passat dijous 22 de febrer, a les 17h a la sala de premsa del Centre Cultural de la
Misericòrdia, es va realitzar la segona reunió de treball per a preparar les II Jornades de
Participació ciutadana de Mallorca.
Objectius de la reunió:
1. Triar lloc.
2. Triar la temàtica i responsable.
3. Disseny i estructura de les jornades.

A la reunió hi assistiren:
- Persones representants del següents municipis: Llucmajor, Marratxí, Sineu, Palma.
- La DI de Participació Ciutadana.
A continuació recollim els acords presos.

En relació a la temàtica, varen sortir les propostes següents:
 La participació presencial vs la participació en línia.
 Pressuposts participatius.
 Diàleg polítics i ciutadania. Assemblees públiques.
 Normativa i reglaments de participació ciutadana (a tenir en compte: llei de
consultes CAIB, llei de voluntariat CAIB, llei del tercer sector CAIB)
 La participació sectorial, per rangs d’edat.
 La participació més enllà de l’administració, la ciutadania organitzada.

Acords:
► Divendres 9 de novembre dematí. Lloc Marratxí.
Pressuposts participatius. En Miquel de Marratxí és el responsable de treballar la
proposta tenint en compte tots els acords adoptats a la primera reunió.

► Divendres 16 de novembre dematí. Lloc Llucmajor. Dues temàtiques a treballar:
-

Participació presencial vs participació en línia Responsable. La DI de PC és la
responsable de treballar la proposta tenint en compte tots els acords adoptats a
la primera reunió.

-

Normativa. Responsable Ajuntament de Palma.

► Hi ha una proposta al congelador: La participació més enllà de l’administració, la
ciutadania organitzada. Sineu es compromet a treballar aquesta proposta i després
valoram si la portam a terme un dissabte dematí a Sineu.

► Els responsables de fer les propostes concretes es comprometen a enviar la proposta
abans del 20 d’abril a la DI de Participació Ciutadana:
participacio@conselldemallorca.net
A la proposta hi ha de figurar també un pressupost.

► La DI de PC serà l’encarregada d’elaborar un document amb totes les propostes i les
farà arribar als diferents municipis.

► No es posa cap data per a una propera reunió, una vegada es tingui tota la
documentació es valorarà la necessitat de fer-ne una. Tots aquells municipis que es
vulguin afegir a un grup de treball ho poden fer, cal enviar un correu a
participacio@conselldemallorca.net.

