FITXA DE DESPLEGAMENT DE LA PLATAFORMA ENTRE TOTHOM ALS MUNICIPIS

ENTRE TOTHOM: PLATAFORMA VIRTUAL PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA -CONSUL 2ALS MUNICIPIS
Antecedents:
Entre tothom és la plataforma interactiva de participació ciutadana que el Consell de Mallorca va posar en marxa la passada legislatura per
tal de facilitar la participació ciutadana a l’illa de Mallorca. Aquesta plataforma encara està en funcionament.
Es va oferir, també, la implementació d’aquesta eina a tots als ajuntaments de Mallorca. Es va fer un contracte menor amb la Cooperativa
Bauma amb l’objectiu de facilitar el procés d’implementació. TIC Mallorca havia de fer la implementació tecnològica.
Aquests són els dotze municipis que el mes d’abril de 2018 varen sol·licitar participar de l’acompanyament: Sóller, Sencelles, Montuïri, Inca,
Selva, Algaida, Capdepera, Alcúdia, Marratxí, Porreres, Esporles i Puigpunyent. Al final només aquests cinc municipis hi participaren:
Puigpunyent, Porreres, Selva, Marratxí i Esporles.
Finalment la implementació de la plataforma per part de TIC Mallorca no es va realitzar a cap municipi, és per aquest motiu que es torna a re
emprendre aquest projecte.

Explicació breu del projecte:
Volem treballar amb aquesta plataforma a dos nivells:

1) Al Consell. Pretenem establir una línia de comunicació directa amb la població de la nostra illa, que permeti orientar les actuacions
en les quals té competències el CIM escoltant la voluntat de les persones que viuen a Mallorca.
2) Als municipis. Oferim l’eina a tots els ajuntaments que vulguin incorporar-la com a plataforma que complementi els processos de
participació ciutadana al seu territori.

Les plataformes de participació ciutadana són un instrument (no l’únic) que ens permet recollir impressions i necessitats de la gent. A través
d’aquestes, podem debatre sobre un tema en concret, desenvolupar els pressupostos participatius del nostre municipi, votar propostes
vinculants…

L’ús d’aquestes plataformes ha d’anar sempre acompanyat d’un treball educatiu amb la ciutadania per garantir-ne la inclusió digital.
La plataforma Consul està reconeguda internacionalment, s’ha implementat a diferents municipis del territori de l’Estat espanyol: Madrid,
València, Gijón... i també a municipis de Mallorca, a Palma (tufaspalma) i Calvià (participacalvià). Al Consell de Mallorca tenim la
plataforma Entre Tothom, que també és Consul.
Aquesta plataforma està construïda en codi obert, la qual cosa facilita, sense cost addicional, incorporar-la a altres sistemes informàtics que ja
estan en marxa en les administracions públiques.
Quan a través de Consul es vol fer un procés participatiu vinculant, l’eina fa una validació directa i de manera interna amb el padró municipal.
D’aquesta manera, són les persones empadronades al municipi les que decideixen sobre un tema concret.

Des del Consell oferirem formació i acompanyament tècnic per tal de combinar estratègies de participació presencial i en línia, a través
d’una persona tècnica de la Direcció Insular de Participació i Joventut.
A més tots els ajuntaments poden tenir a la seva disposició vídeos de suport que es de tot el procés pràctic d’implementació de la plataforma,
amb la finalitat de disposar d’eines d’ajuda per a poder resoldre alguns problemes que puguin anar sortint. Aquests vídeos de suport es poden
trobar al web participaciociutadanamallorca.cat
Objectius:
• Implementar la plataforma Entre tothom als municipis de Mallorca.
• Facilitar el coneixement i l’ús de la plataforma.
• Formar a les persones que gestionin l’eina.
• Afavorir la interrelació entre els municipis
• Augmentar la participació ciutadana a nivell municipal.

Drets i deures dels municipis qui vulguin participar d’aquest projecte:
−

La implementació es farà a través de TIC Mallorca, que s’encarregarà en tot moment del suport tecnològic.

−

El municipi ha de disposar de la gestió del seu padró municipal, no l’ha d’haver cedida a cap empresa.

−

S’ha de mantenir el nom Entre Tothom amb el nom del municipi. Exemple: AlgaidaEntreTothom.net.

−

L’Ajuntament ha de tenir, com a mínim, una persona tècnica que es comprometi a participar en el projecte.

−

Compromís a participar a les reunions, trobades, formació i tutories entre iguals.

−

El Consell posa una persona tècnica de participació a disposició dels ajuntaments per facilitar aquest projecte.

Destinataris i metodologia:
Els destinataris directes del projecte són personal tècnic dels ajuntaments de Mallorca. Indirectament se’n beneficiarà totes les persones
polítiques i tècniques de l’ajuntament i tota la ciutadania d’aquell municipi.

Cóm ho farem:
-

Contacte previ amb els municipis convidant a participar en el projecte.

-

Reunió amb totes els municipis interessats.

-

Calendarització del procés de implementació de la part tecnològica a cada municipi interessat ( si hi ha molta demanda s’anirà fent per
fases)

-

Vídeos tutorials. Per avançar en coneixements tecnològics de l’eina.

-

Suport tècnic de la TIC.

-

Formació específica i seguiment per part d’una Tècnica de la DI de participació i joventut.

-

Tutories entre iguals. Per compartir experiències d’aprenentatge comú.

-

La DI l’any 2010 desenvoluparà una línia de subvencions per a ajuntaments pel desenvolupament de projectes de Participació
Ciutadana. El treball amb la plataforma hi estaria inclòs.

▪ Tenir una persona tècnica que es faci responsable del projecte. ▪ Assistir a les reunions i la formació que organitzi la DI de participació i
joventut.
Calendari:
Des del setembre del 2019 al setembre del 2020

set.

oct.

nov.

des.

gen.

Contacte previ
Reunió inicial
Calendarització del procés
implementació
Formació i suport tècnic
Seguiment
Avaluació final

Resultats esperats:
-

Uns municipis més participatius i transparents.

-

Que els municipis puguin realitzar processos participatius en línia.

-

Crear cultura participativa a nivell territorial.

febr.

març

abr.

maig

juny

jul.-ag.

Set.

-

Fer xarxes d’intercanvi i de suport al voltant de la Plataforma.

Contacte: participacio@conselldemallorca.net tel. 971 219 612
Més informació: http://participaciociutadanamallorca.cat/ca/projecte/31

