Qui hi pot participar
La ciutadania hi pot participar individualment o fent de portaveu d’algun grup o entitat.
Per a participar-hi cal inscripció prèvia.
Les persones i entitats que vulguin intervenir ho han de sol·licitar per escrit, fins el dia
dijous 22 de novembre, emplenant el formulari que estarà disponible a partir de dia 15
de novembre a la plana web partipaciociutadanamallorca.cat i entretothom.net fent
constar a la sol·licitud el nom de la persona que farà la intervenció, ja sigui com a persona
individual o com a portaveu d’alguna entitat.
El nombre màxim de persones que poden realitzar intervencions durant cada audiència és
de 10.
Calendari i temàtiques
 Dimarts 27 de novembre
Participació Ciutadana i Presidència, Territori i Infraestructures, Economia i Hisenda.
Presenta Miquel Ensenyat.

 Dimecres 28 de novembre
Benestar i Drets Socials, Desenvolupament Local, Modernització i Funció Pública.
Presenta Francesc Miralles.
 Dijous 29 de novembre
Medi Ambienti Natura, Cultura Patrimoni i Esports.
Presenta Jesús Jurado.
Lloc i duració de l’audiència
Totes les audiències es realitzaran a la seu del Consell de Mallorca a Palau Reial,
començaran a les 18 h i tindran una durada màxima de dues hores.
Es podrà fer el seguiment de l’audiència pública per streaming a través de la pàg. web del
Consell de Mallorca.

Metodologia que es seguirà durant l’audiència
► Podran intervenir un màxim de 10 persones que prèviament ho hagin manifestat
mitjançant el formulari.
► La persona moderadora indicarà el torn que es seguirà per a fer les aportacions a
l’inici de l’audiència.
►Cada persona disposarà de 4 minuts per a parlar.

18 h Benvinguda per part del polític que presenta l’audiència (10 minuts).
18.10h a 18:40h El responsable polític de l’àrea disposarà d’un màxim de 9 minuts per
explicar les actuacions dutes a terme pel seu departament i els projectes i/o actuacions de
futur (la informació enviada a la fitxa resum que es pot trobar a la web de participació:
participaciociutadanamallroca.cat
18.40 h Intervencions de la ciutadania per departaments.
Cada Conseller tindrà 8 minuts per respondre a les aportacions ciutadanes i a les
aportacions fetes a través de la plataforma Entretothom.
19.55 h – 20.00 h Tancament per part del polític que ha presentat l’audiència.

Conclusions de l’audiència
L’equip de govern es compromet a recollir les propostes i els suggeriments realitzats en
aquesta audiència i en fer el retorn de les conclusions, en un termini màxim de 30 dies, i
exposar-se públicament a la ciutadania a través de la pàgina:
participaciociutadanamallorca.cat

