II JORNADES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE MALLORCA

1.- Antecedents.
A. Jornada sobre pressupost participatius.
El novembre del 2017 l’Ajuntament de Palma va realitzar la I Jornada de pressupostos
participatius de Mallorca . El Consell de Mallorca hi va col·laborar econòmicament però fou
l’Ajuntament de Palma qui va dur a terme l’organització de la jornada.
A la trobada hi assistiren tècnics i polítics, unes 40 persones en total. Es varen dur a terme taules
rodones, grups de discussió i treball en grup. En aquest enllaç hi podeu trobar les conclusions de la
jornada
B. Creixement de les polítiques públiques per promoure la participació ciutadana.
En aquesta legislatura vivim un moment molt especial per a la participació ciutadana, sense
desmerèixer totes les experiències que al llarg del temps s’han desenvolupat, emmarcades dins
títols tan diversos com “desenvolupament local”, “joventut”, “dinamització sociocultural”, etc., ara
són prioritàries les polítiques públiques que posen al centre la participació ciutadana. La presa de
decisions dins les institucions potser molt més democràtica i aquesta és una oportunitat per
demostrar-ho.
A Mallorca s’han desenvolupat una gran diversitat de processos participatius. No obstant, en el
nostre territori la participació ciutadana s’ha desenvolupat de manera desigual; tenim per una
banda municipis amb una dinàmica i consciència molt avançada i d’altres que estan tot just
descobrint aquesta realitat.
El Consell de Mallorca des de l’octubre del 2017 disposa d’una Direcció Insular de Participació
ciutadana que treballa per fomentar la participació ciutadana i per propiciar un model participatiu

de democràcia dins de la lògica representativa. Aquest encàrrec s’ha iniciat impulsant diverses
actuacions orientades a nivell polític, nivell tècnic i amb la ciutadania directament.

2.- Co-organització de les II Jornades de Participació Ciutadana de Mallorca.
Per desenvolupar aquestes polítiques públiques que tenen com a eix central la participació
ciutadana necessitam la participació de tothom . Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Palma i
el Consell de Mallorca volem convidar a tots els Ajuntaments de Mallorca a l’organització de les
properes Jornades de Participació Ciutadana.
Per tal de facilitar-vos la participació proposam el següent calendari de treball:
►Reunió dijous 8 de febrer, a les 17h a a la sala de premsa del Centre Cultural de la
Misericòrdia. L’objectiu de la reunió es presentar la proposta i resoldre dubtes. La reunió
va dirigida a regidories de participació ciutadana o altres persones de l’equip de govern.
► Març. Reunió de concreció de la proposta. Obert a polítics i persones tècniques.
► Abril.
▪ Reunió de tancament de la proposta. Persones tècniques.
▪ Presentació pública de les jornades. Ajuntaments co-organitzadors.
► Maig-octubre. Encontres tècnics per a preparar les jornades.
► Novembre. Desenvolupament de la jornada.

