FITXA D’ACTUACIÓ DI PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Medalles d’honor i distincions del Consell de Mallorca 2018
-consulta a la ciutadaniaDia 24 d’abril es celebrarà l’acte del lliurament de les Medalles d‘Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca, distincions com Fill Predilecte o/i Filla
Predilecta, Fill Adoptiu o/i Filla Adoptiva i els premis Jaume II.
Aquestes distincions volen reconèixer la tasca que persones i entitats han fet o fan en benefici de l’illa de Mallorca i de la ciutadania.
La ciutadania podrà proposar candidatures a través d’un qüestionari. Aquest procés es farà de manera virtual a través de la web
www.participaciociutadanamallorca.cat.
Alhora els grups polítics del CIM també faran propostes per a les candidatures.
Objectius:
• Fomentar la participació ciutadana en les polítiques públiques desenvolupades en el Consell.
• Recollir propostes i suggeriments de la ciutadania.
• Establir un contacte permanent amb la ciutadania.
• Fomentar la transparència i el control de les polítiques públiques per part de la ciutadania.
Destinataris i metodologia:
En el procés hi podrà participar qualsevol ciutadà/na, també ho poden fer entitats de tot tipus i ajuntaments.
Es poden fer totes les propostes que es desitgin, cada proposta es fa emplenant un qüestionari.
La metodologia i les fases a seguir són les següents:
1. Fase de propostes (del 16 al 28 de febrer)
Aquestes propostes es faran mitjançant un qüestionari ubicat a www.participaciociutadanamallorca.cat
2. Fase de buidatge (de l’1 al 5 de març)
S’elaborarà un resum de les propostes fetes, aquest document serà gestionat per la DI de Relacions Institucionals.
3. Fase de gestió administrativa (del 5 de març al 20 d’abril)
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La DI de Relacions Institucionals farà totes les gestions administratives perquè es pugui fer la selecció de les candidatures. Aquesta DI serà
l’encarregada de crear la comissió informativa que recollirà tota la informació necessària per elaborar un dictamen que serà elevat al ple, serà el
ple que resoldrà les medalles i les distincions.
4. Acte de lliurament.
El dia 24 d’abril es celebrarà l’acte institucional en el qual s’atorgaran les diferents distincions a les persones o entitats que finalment s’hagin
elegit.
Aquesta actuació està emmarcada dins de les següents directrius que la DI de Participació Ciutadana vol impulsar aquest any:
▪ Impulsar la Participació Ciutadana a l’esfera de l’administració pública
▪ Incidir en el nivell de participació ciutadana
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Resultats esperats:
• Una institució més participativa i transparent.
• Consens i col·laboració de la ciutadania per l’atorgament dels Premis de la Diada de Mallorca.
• Contacte permanent amb la ciutadania.
Contacte: participacio@conselldemallorca.net tel. 971 219 626

