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1. PRESENTACIÓ
Des de la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca s’està
desenvolupant un procés participatiu per a redactar un reglament de participació ciutadana
insular. Per a elaborar-lo, partim de la premissa que la participació conforma un element
clau en tant que és, per sí sola, una eina de canvi: mitjançant la participació, el procés ens
permetrà prendre consciència de la importància de la cultura participativa, dels valors que
la justifiquen i dels canvis necessaris per transformar les administracions publiques en
institucions més participatives. Aquest és el primer pas cap a una institució democràtica
més participativa, pròxima, transparent i de qualitat. Així mateix, la participació promou
una implicació activa per part de les persones i les converteix, automàticament, en agents
actius del canvi. La responsabilitat pel canvi, doncs, es distribueix entre totes les persones
que intervenen en el procés.
Una de les primeres fases que caldria dur a terme per a fer aquest reglament seria
l’elaboració d’una diagnosi que ens aportés una fotografia fixa de la situació actual en
participació ciutadana a l’administració insular. Això és: qui participa, com es participa,
quan, amb quina freqüència i on. Aquesta diagnosis tindria els objectius següents:
1.

Conèixer el grau de sensibilització del personal tècnic i polític del Consell de
Mallorca respecte de la participació ciutadana.

2.

La identificació dels principals agents socials del context rellevants per a la
promoció de la participació ciutadana.

3.

La identificació de les principals necessitats, dificultats i fortaleses de
l’administració, i socials en relació a la promoció de polítiques participatives.

4.

Detectar els principals obstacles per a la consecució de la participació ciutadana
(institucionals, humans i socials).
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No obstant això, i sabent que seria recomanable, no ens ha estat possible fer aquesta
diagnosi per falta de temps. Per a això, s’han aplicat tècniques d’investigació basades en
l’enquesta que ens han permès abordar els quatre elements esmentats anteriorment. Les
enquestes anaven dirigides a quatre perfils de persones destinatàries:
1. Persones representants polítiques,
2. Personal tècnic del Consell de Mallorca,
3. Batles i batlesses, o bé personal tècnic de l’àrea de participació dels municipis,
4. Entitats i/o associacions.
Tenien l’objectiu d’obtenir unes línies de reflexió sobre què entenien els diferents actors
per participació, quin era el tipus de participació que es duia a terme des del Consell i les
possibles línies de treball a desenvolupar.
En aquest informe es farà l’anàlisi de l’enquesta dirigida a ajuntaments.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ

DE

LA

VOLUNTAT

D’IMPULSAR

UN

REGLAMENT de PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Avui en dia, tant els governs municipals com l’administració pública en general es solen
regir pel criteri de l’homogeneïtzació (tractant els casos complexos de cada persona
ciutadana des d’una àrea o servei) i la no discrecionalitat. Aquests principis entren en
contradicció amb la complexitat d’una societat plural, canviant, informada, amb demandes
heterogènies, informatitzada i de cada cop més exigent. Això fa que la sensació general
sigui la de tenir unes institucions “d’esquena a la societat”, poc properes i amb mecanismes
poc afinats a l’hora d’atendre les necessitats del seu poble, que n’és el principal destinatari.
La participació ciutadana, en concret, ha emergit com una proposta eficaç per aprofundir la
democràcia d’un territori i complementar els mecanismes de la democràcia representativa
que es limiten a escollir uns representants cada quatre anys, als quals es deleguen totes les
responsabilitats de govern.
A més de constituir un dret i una obligació dels governs i de la ciutadania:
1. Suposa una oportunitat per fomentar una societat més cohesionada i inclusiva. Això
és, les tècniques participatives permeten que tothom hi pugui participar, aportant el
seu coneixement i punt de vista sobre els assumptes públics. Durant el procés es
creen espais de deliberació conjunta que permeten contraposar visions distintes i
fomentar la comprensió i l’empatia.
2. També contribueixen a la recerca del consens, incloent el màxim de sensibilitats i
necessitats a les decisions finals i funcionant com a mecanisme preventiu del
conflicte.
3. Permet un enriquiment democràtic i promou la vida comunitària i associativa,
facilitant una societat més implicada, activa, crítica i mobilitzada que té
l’oportunitat de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la proposta i
corresponsabilització amb el bé comú.
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4. Constitueix una oportunitat per aconseguir una administració més transparent,
relacional i transversal que aposti per un govern obert, amb informació a l’abast de
tota la ciutadania.
5. Contribueix a que es confiï més amb la res publica. Això és, pot ajudar a
incrementar la legitimitat dels governs atès que les decisions tenen en compte les
necessitats, demandes i anhels de la gent.1

És per aquest motiu que la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de
Mallorca ha apostat per l’elaboració d’un reglament en aquesta matèria que ajudi a fixar els
processos i espais que ja s’estiguin duent a terme i a avançar en altres sectors on la
participació no estigui formalitzada o no existeixi.

1

Ramis, Neus (2019). Guia Pràctica per a l’elaboració d’un reglament en participació ciutadana. Consell de
Mallorca. En línia: http://participaciociutadanamallorca.cat/panel/img/PROJECTE/Guia_pr%C3%A0ctica.pdf
(30/04/2019), pàg.8.
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3. ESTRUCTURA DE L’ENQUESTA
Descripció:
Qüestionari per conèixer l'opinió, el grau de coneixement de cultura participativa i la
predisposició a implicar-se en aquesta matèria dels batles i batlesses o personal tècnic de
l’àrea de participació ciutadana dels ajuntaments de Mallorca. També per conèixer la
relació institucional multilateral entre ells o amb el Consell de Mallorca i la necessitat, o
no, d’apostar per instruments normatius que la formalitzin, la impulsin o la regulin.
Objectiu de l’enquesta:
a. Conèixer el grau de coneixement en participació ciutadana,
b. Saber quin és el grau de cultura participativa de les persones
enquestades (pràctica, importància, predisposició),
c. Conèixer el tipus de relació existent entre els ens municipals i amb
l’òrgan insular.
Metodologia de l’enquesta:
L’enquesta es va elaborar a través d’una plataforma virtual de manera que permetés omplirla i recollir-ne tots els resultats immediatament. Es va intentar que tingués respostes
tancades per categoritzar millor la informació. No obstant això, en alguns casos es va
apostar per preguntes obertes precisament perquè interessava saber la resposta que li venia
al cap a la persona enquestada, sense cap informació prèvia.

Es va dividir en cinc grans blocs, que responien als objectius abans comentats:
Bloc 1. La participació ciutadana. Que és i com es fa.
Bloc 2. Fotografia fixa del tipus de participació, en cas que n’hi hagi, que es fa amb
el Consell de Mallorca. O, si més no, del tipus de relació que es tingui i que permeti,
eventualment, plantejar un possible espai participatiu, si fos necessari.
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Bloc 3. Grau de predisposició. És indispensable saber el grau de compromís que els
i les líders polítiques de l’ens municipal tenen en cas que es plantegin espais o
processos participatius. Si es percep reticència, s’apostarà per altres mesures.
Bloc 4. Treball en xarxa. Això és, com s’institucionalitza, si es que es fa, la relació
entre ens municipals. Quin tipus de relació es desenvolupa i en quina matèria, si és
bilateral o multilateral, si es produeix de manera formal i institucionalitzada o es fa
de manera informal...
Bloc 5. Importància de la participació ciutadana. És també prioritari saber el grau
d’importància que se li dóna a la participació: és un assumpte que entra dins
l’agenda política o cal treballar-hi?
Bloc 6. Reptes entorn a aquesta matèria a l’hora de desplegar possibles mesures
participatives entre ajuntaments i Consell de Mallorca. Aquesta informació ens
permetrà dibuixar unes línies d’actuacions o, si més no, delimitar-les.

Es pot consultar l’enquesta online a la següent direcció:
https://labombeta.typeform.com/to/wIgOd1

Les preguntes dels blocs foren les següents:

BLOC 1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Què és per tu participació ciutadana? Anota conceptes que la defineixin.
2. Identifica alguns mecanismes per a exercir el dret a participar.
3. Anomena efectes de la participació ciutadana.

9

BLOC 2. FOTOGRAFIA FIXA
Marca amb un asterisc l’àrea o les àrees amb les quals l’Ajuntament està en contacte:
Marca amb un
asterisc
l’àrea
amb
qui
et
relacionis

Grau intensitat
de la relació

En què?

Com?

Freqüència

Cultura

Esports

Patrimoni

Territori

Benestar Social

Medi Ambient

Desenvolupament
Local

Funció Pública
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*Intensitat de la relació: informació/suport/coordinació/cooperació amb
projectes conjunts
***Com (amb quins mecanismes participatius)
a. Espais de trobada amb altres ajuntaments
b. Comunicació bilateral per telèfon/emails/reunions
c. D’altres
****Amb quina freqüència?
a. Cada dia
b. 2/3 cops per setmana
c. 1 per setmana
d. 1 cada 2 setmanes
e. 1 al mes

BLOC 3. GRAU DE PREDISPOSICIÓ
1.
2.

Si s’establís un mecanisme de participació ciutadana entre ajuntaments i CIM per
decidir determinades qüestions: estaria disposat a participar bastant / poc / gens?
Marca amb un asterisc la disposició a participar en diferents espais / processos:

A participar en fòrums sectorials per debatre i consensuar certes
decisions.
Formar part d’un fòrum d’ajuntaments que es reunís de forma
periòdica
A formar part del Consell de Participació (espai participatiu on es
vetlla pel compliment de la participació en totes les àrees del
CIM).
Formar part de processos participatius on es decideixen assumptes
d’interès insular
Participar en formacions, xerrades, tallers sobre la participació
ciutadana
D’altres (anotar)
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BLOC 4. TREBALL EN XARXA
1. Tens contacte amb altres ajuntaments?
2. En cas afirmatiu, amb quins assumptes?
Per demanar qüestions sobre fires, festes, cultura, programes
socials...
Per qüestions legals, burocràtiques, procedimentals...
Per qüestions de seguretat urbana i viària
Per qüestions de medi ambient
Per qüestions del sector turístic
Per qüestions de l’agricultura, ramaderia, pesca...
Per qüestions de patrimoni
Per qüestions d’urbanisme, de manteniment de la via pública i
noves inversions
D’altres (anotar)

3. Com milloraries aquesta relació? (pregunta oberta)
4. Has realitzat activitats en aquest darrer any conjuntament amb altres
ajuntaments?
5. En cas afirmatiu, quines?
6. Com creus que el CIM pot donar suport a les entitats en el seu treball conjunt?
(pregunta oberta)

BLOC 5. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ
1. Creus que és important que es desenvolupin mecanismes participatius entre els
ajuntaments i el CIM?
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2. Si la teva resposta és afirmativa, marca amb un asterisc el que faries:
Maneres de mantenir una informació i coordinació
sistematitzades sobre l’activitat insular

Mecanismes que fomentin el treball cooperatiu/en xarxa entre
ajuntaments.

Processos de consulta sobre les mesures insulars que es van
adoptant.

Espais de trobada on es valorin assumptes (detecció de necessitats
compartides) i es puguin prendre decisions conjuntes

Co-gestió d’infraestructures/programes/serveis públics.

Avaluacions conjuntes sobre programes/projectes/serveis.

D’altres (anota)

BLOC 6. REPTES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB EL CIM

Quins serien els reptes que identifiques per a un CIM més proper, transparent, participatiu i
obert als ajuntaments? (pregunta oberta)
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4. ANÀLISI I ASPECTES A DESTACAR DE L’ENVIAMENT / RESPOSTA DE
LES ENQUESTES
Per a l’elaboració de l’enquesta es va plantejar un enviament a totes les batlesses i batles
dels 56 municipis que conformen l’illa de Mallorca. La resposta fou escassa. Així doncs, es
va contactar personalment amb algunes d’aquestes persones, les més properes a les
treballadores de La Bombeta per parlar sobre la importància de les seves respostes per tal
de configurar un reglament que permeti una millor relació interinstitucional. La resposta
també va ser escassa.
Finalment, es va decidir enviar l’enquesta a les persones responsables de l’àrea de
participació ciutadana dels ajuntaments ja que es va considerar que tenien la informació i
coneixements necessaris per a emplenar-la. El resultat fou d’11 respostes, molt inferior al
nombre estimat en un inici.

Podem concloure que aquestes 11 respostes no permetran donar una visió representativa de
les necessitats, inquietuds i demandes dels ajuntaments. S’haurien d’impulsar altres estudis
en aquest sentit a fi i efecte d’obtenir una fotografia més clara i real.

14

5. APORTACIONS DE LES PARTICIPANTS

BLOC 1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Què és per tu participació ciutadana?
APORTACIONS
-

Convidar els veïns a expressar les seves demandes a nivell general, en assemblees
obertes.

-

La participació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de
les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques. La participació
ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’administració i la
ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

-

És un procés democràtic per acostar les institucions a la ciutadania, per tal
d'escoltar i poder satisfer les necessitats i demandes de la societat. També és una
manera de què els veïnats/des puguin participar en les decisions de les diferents
administracions.

-

És la democratització de la ciutadania.

-

És donar la veu al comú de la gent per tal que puguin participar en la presa de
decisions que habitualment es prenen des de les institucions.

-

Democràcia, transparència.

-

Presa de paraula, cogestió d'allò públic, apoderament de la ciutadania, creació
d'identitat col·lectiva.

-

Codirigir, codecidir i discutir els assumptes municipals juntament amb la
ciutadania.

-

Una manera d'implicar la ciutadania en la gestió. Una forma pel gestor de no
perdre el contacte amb la realitat. Una eina útil si es sap utilitzar. Un compromís
del gestor que requereix valor per dur a terme.

-

És el foment del sentiment de pertinença.

-

És que els ciutadans prenguin part de les decisions polítiques.
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Gràfic 1. Núvol d’idees. Participació ciutadana

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
La totalitat de les respostes van encaminades a concebre la participació com el fet
d’implicar a la ciutadania en el procés de presa de decisions, acostant la institució a la
gent, afavorint el consens, la col·laboració i la producció de decisions compartides per
afrontar situacions complexes.
Igualment, s’esmenta que la participació és la “democratització” dels espais, la
transparència i la construcció d’un sentiment de pertinença, de comunitat, de vincle...
D’altres nocions de participació ciutadana esmentades es refereixen a “escoltar” o
“dialogar”.

Es pot concloure que les definicions donades van encaminades a un grau de transformació
social d’una situació, a un “prendre part” de les decisions públiques.
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2. Identifica alguns mecanismes per a exercir el dret a participar
APORTACIONS
-

-

-

-

-

Fòrums,
Noves tecnologies (2)
o Fer ús de les noves tecnologies per fomentar la participació.
o Xarxes socials,
Observació i estudi de la participació ciutadana a activitats.
Assemblees participatives (5)
o Assistint a assemblees
o Assemblea participativa,
o Assemblees de participació ciutadana,
o Assemblees,
o Espais de debat entre la ciutadania,
o Assemblees
Pressupostos participatius (2),
Enquestes participatives,
Processos participatius per decidir alguns assumptes municipals.
Actes públics:
o Qualsevol acte organitzat per institucions públiques
o O altres, com associacions, etc.
o Organització d'actes pel gaudi del poble
Assistir als plenaris de la corporació local. Intervenir en els plenaris
Constituir associacions de veïnes i veïns. Participació activa de qualsevol entitat;
promoure l'associacionisme (3)
Consultes (2)
Reunions (7)
o Reunions,
o Assistint a reunions
o Reunions informatives,
o Reunions entitats,
o Reunions amb ciutadans,
o Escoltar associacions i entitats,
o Contacte amb entitats i associacions
Sessions informatives,
Referèndums (2)
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-

-

-

-

Consultes:
o Consultes populars,
o Consultes ciutadanes,
o Participació en consultes populars,
o Consultes ciutadanes,
o Consulta popular
Participant a les eleccions.
Espais participatius:
o Crear espais de participació,
o Consell d'infants,
o Consell d'entitats,
o Convidar els ciutadans a crear espais de trobada
o Participació en comissions de treball.
Participació en les decisions
o Fer que els ciutadans tinguin capacitat de decisió en els temes d'inversió.
o Posar en valor i creure en la necessitat d‘involucrar la ciutadania en les
decisions publiques,
o Participació en els processos de presa de decisió
o Disposar de personal especialitzat i dedicat al foment de la participació,
Crear canals per accedir a la informació,
Fer de la participació una àrea transversal a totes les demés,
Fomentar la iniciativa ciutadana
Audiència als plenaris
Fer una sol·licitud al govern municipal,...
Gràfic 2. Núvol d’idees. Dret a participar

Font: elaboració pròpia
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ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Un cop recollides les respostes i analitzat el seu contingut, cal començar matisant que tal i
com la “Guia pràctica de participació ciutadana del Consell de Mallorca” especifica, “la
participació ciutadana la podríem definir com la de l’escenari on trobem uns/nes
representants electes que són els/les responsables finals de les polítiques públiques però que
incorporen mètodes propis de la democràcia directa (espais, processos i mètodes formals)
on la ciutadania, a partir de la deliberació, pot intervenir i construir de manera col·lectiva
projectes comunitaris”. 2

Segons aquesta definició, per exemple, el dret a ser informats/des (reunions, sessions
informatives, canals d’informació, assistir a un ple ordinari, una audiència pública...) o a
sol·licitar informació respecte d’un assumpte (dret de petició) seria un nivell força bàsic de
“participar”, sense gaire implicació. En canvi, un taller participatiu amb ciutadania, Consell
de Mallorca i ajuntaments que permeti reflexionar sobre un mapa de rutes senderistes per la
zona de Llevant correspondria a una mesura pròpia de la democràcia deliberativa que
permetria debatre, consensuar i decidir de forma conjunta certes qüestions. Els graus
d’implicació són distints entre una mesura i l’altra, i la capacitat d’influència en les
decisions finals també. Bàsicament, en el primer no s’influeix però en la segona mesura, sí.
Cal tenir en compte una altra classificació. Segons Fernando Pindado, d’entre les figures
normatives pròpies de la participació ciutadana, cal fer distincions en base als pilars de la
democràcia o a les formes de participar (vegeu el gràfic 2):
1. A partir del mecanisme representatiu, pel qual s'escullen persones que
representin les (teves) idees en les institucions democràtiques.

2

Ramis, Neus (2019). Guia Pràctica per a l’elaboració d’un reglament en participació ciutadana. Consell de
Mallorca. En línia: http://participaciociutadanamallorca.cat/panel/img/PROJECTE/Guia_pr%C3%A0ctica.pdf
(30/04/2019), pàg.12.
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2. A partir de la democràcia directa, que té a veure amb referèndums i
consultes vinculants directes per decidir assumptes d'interès general.
3. La democràcia participativa o dialògica, que es basa en la participació de les
persones a partir de processos i espais que permeten el debat, la deliberació i el
consens, desenvolupen l’empatia i permeten influir en els assumptes d'interès
comú.

Gràfic 2. La trinitat democràtica

Font: Fernando Pindado, ponència en el marc de la Taula rodona sobre normativitzar la participació
ciutadan. Jornades sobre innovació democràtica i pràctiques participatives, Consell de Mallorca (abril 2019,
Sineu)

És per aquest motiu que hem volgut dividir els conceptes en tres columnes:
1. Instruments propis de la democràcia deliberativa que permeten a la ciutadania
deliberar conjuntament sobre assumptes públics i influir o decidir en el seu
esdevenir.
2. Instruments propis de la democràcia directa que permeten votar de forma individual
sobre certs aspectes públics.
3. Instruments propis del dret a participar en el seu nivell més bàsic ja que no
permeten influir en les decisions sinó que el/la ciutadà/na es mantingui en un rol
“d’observador/a”. Són, si més no, “condicions necessàries” que permeten
20

desenvolupar la participació. No obstant, per a que veritablement permetin avançar
en la qualitat democràtica, cal que vagin acompanyats d’altres de la columna
primera i segona.
4. Instruments que no són ni d’un ni de l’altre.
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(deliberativa)

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(directa)

Dret a participar
(baix). Cal que
vagi acompanyat
d’altres figures

NO ÉS
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Assemblea participativa (6)

Referèndum (2)

Fòrums

Observació i estudi de la
participació ciutadana a
activitats.

Pressuposts participatius (2)

Consulta popular (5)

Xarxes socials/noves
tecnologies (2)

Constitució
d’entitats/treball
associacions (2)

Participació en els
processos de presa de
decisió/ capacitat de decisió
en els temes d'inversió

Reunions(7)

Procés participatiu

Enquestes

Espais de participació (5)

Organitzar
públic (3)

Participar en la presa de
decisions (3)

Assistir/intervenir en el
Plenari

Iniciativa ciutadana

Consultes (2)

un

acte

Sessió informativa

Crear canals per
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accedir a la informació

Audiència pública

Fer una sol·licitud al
govern municipal

Participació
entitat (3)

d’una

Participar a eleccions

En aquest sentit, quan analitzem les respostes, s’observa la percepció que realitzar
enquestes, organitzar reunions amb les entitats, crear canals d’informació, l’audiència
pública o intervenir en plens són pròpies de la participació ciutadana. Però cal matisar
que són tan sols condicions necessàries que, com s’ha comentat, possibilitarien
eventualment aprofundir en altres figures normatives que sí permetrien que la
ciutadania tingués influencia en la presa de decisions. De la mateixa manera passaria
amb totes les actuacions enfocades a “fomentar que les associacions participin” en la
vida pública. Quant a organitzar un esdeveniment públic, no correspondria a cap
mesura participativa. Però ho hem col·locat a aquesta columna perquè el primer grau de
la participació és “assistir” a algun esdeveniment públic, sense altres implicacions.
Quant a mesures que no són part de la participació ciutadana serien l’observatori
d’estudi (de caire analític) i promoure l’associacionisme, que seria una altra vessant
imprescindible per generar cohesió social i democratitzar un territori, però que no
correspon a cap mitjà per a implementar participació ciutadana, el de potenciar
polítiques per a generar societat civil.
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De totes formes, cal dir que, en general, les aportacions han indicat mesures
transformadores i d’implicació, com espais participatius, tallers participatius, iniciatives
legislatives populars, ...
3. Anomena efectes de la participació ciutadana.
APORTACIONS
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RESULTATS DE LES APORTACIONS
Efectivament, les persones enquestades consideren que la implementació de figures
normatives en participació ciutadana té uns efectes positius en la qualitat de la gestió
pública.

Concretament, hi ha hagut un acord elevat en que:
-

Ajuda a millorar el grau d’acceptació del programa o servei implementat (ja que
permet integrar una pluralitat de visions que fan que la decisió final sigui més rica,
plural i consensuada).

-

Permet construir una societat més implicada, activa, crítica i mobilitzada que té
l’oportunitat de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la proposta (doncs
permet prendre part dels assumptes públics).

-

Incrementa la qualitat democràtica.
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-

Millora la transparència (ja que permet tenir una informació més acurada, real i
directa de la informació).

-

Genera una manera de fer que cal anar introduint de forma gradual (de manera que
l’aparell de gestió es vagi familiaritzant amb els processos i espais).

-

Ajuda a prevenir el conflicte, la dissensió, la crítica (doncs permet canalitzar les
queixes i trobar de forma consensuada una solució que satisfaci la majoria).

Hi ha hagut un acord mitjà, o poc acord, en les afirmacions següents:
-

Suposa més càrrega de feina per als/les professionals tècnics/ques difícil d’assumir.

-

Suposa obrir el procés de decisions, la qual cosa pot generar controvèrsia i que el
CIM es situï en el punt de mira.

-

Es perd control sobre els assumptes que gestionem.

-

Provoca canvis que requereixen repensar tota l’estructura organitzativa del CIM.

Així doncs, la percepció general dels efectes de la participació és encoratjadora.
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BLOC 2. FOTOGRAFIA FIXA

Actualment, quina és la participació ciutadana que es fa des del Consell?
APORTACIONS
- Assemblea de batles (2 cops)
- Consulta / Consulta telemàtica sobre normativa en tràmit i projectes que s'han d'executar
pla d'obres i serveis
- Subvencions variades,
- Serveis socials
- En molt poques
- No entenem la pregunta.
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ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Per les respostes obtingudes, s’observa un desconeixement ampli sobre les actuacions que
el Consell de Mallorca està duent a terme en participació ciutadana. A més, la seva
puntuació quant al seu grau d’importància és mitjana, per la qual cosa caldrà obtenir altres
anàlisis de distints perfils enquestats que ens permetin saber en què és participa, qui ho fa i
a partir de quins mitjans.
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BLOC 3. GRAU DE PREDISPOSICIÓ

APORTACIONS

RESULTAT DE LES APORTACIONS
Pel que mostren els resultats, les persones enquestades estarien motivades en implicar-se
amb algun canal participatiu que activés el Consell de Mallorca. Concretament, el que es
refereix a participar en fòrums sectorials que permetessin deliberar i consensuar
determinades actuacions que duu a terme el Consell amb els ajuntaments o a l’àmbit
municipal.
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Igualment, gairebé en el mateix nivell, es va indicar que hi hauria predisposició a implicarse com a membre participant en processos participatius que decidissin assumptes insulars, i
a formar part d’espais permanents de trobada i deliberació entre ajuntaments que
permetessin intercanviar i consensuar assumptes d’interès general.
Es pot concloure que la creació d’aquests espais i processos participatius contribuiria a
millorar la feina amb els ajuntaments i a incloure les necessitats i demandes dels ens locals
a les decisions insulars.

BLOC 4. TREBALL EN XARXA

APORTACIONS
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Com milloraries aquesta relació?
o Trobades:
- Fent trobades sectorials entre ajuntaments
- Amb trobades periòdiques, de bones practiques
- Trobades sectorials
- Cal establir més relacions personals i no tant virtuals.
o Seria molt positiu compartir bones practiques.
o Potenciant la FELIB com a ens coordinador dels ajuntaments.
o Mancomunant serveis.

Quines?

-

Reunions:
o Reunions
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-

-

o Reunions de feina amb l'Ajuntament de Palma per parlar sobre processos de
participació ciutadana.
Ajuda als damnificats del Llevant.
Mercat itinerant,
Policia:
o Policia associada;
o Dins l'àmbit de la policia local,
Fires i festes
Ajudes en material.

Com creus que el CIM pot donar suport als ajuntaments en el seu treball conjunt?

-

Aplicant metodologies útils i pràctiques.

-

Difonent informacions d'interès.
Donant suport als ajuntaments en la seva tasca municipal (2):
o Afegint més serveis als que ja tenim.
o Ajudant a la realització d'activitats.
Espais de trobada (4)
o Fent reunions de feina de manera regular,
o Fomentant la relació amb altres ajuntaments i entre els professionals.
o Una assemblea de batles més participativa i consensuada (tenint en compte

-

-

els ajuntaments abans de prendre les decisions i no després).
o Creant espais per a parlar i debatre de manera conjunta.
Organitzant més jornades sobre participació ciutadana.
Donant importància i visibilitat a les accions dels, sobretot, petits ajuntaments.
Suport jurídic.
Coordinant-se millor amb la FELIB.
Amb més participació entre ambdues administracions.
No amb debats i reunions eternes i estèrils, la participació en els quals suposa als
tècnics municipals una pèrdua de temps important del que no disposa.
Gràfic 4. Com el CIM pot ajudar als municipis?
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Font: elaboració pròpia

RESULTAT DE LES APORTACIONS
Quant al treball en xarxa, la majoria de respostes indiquen que es té contacte amb altres
ajuntaments (6 aportacions). Només 3 respongueren que el seu contacte és esporàdic.
Bàsicament, el contacte es fa per qüestions relacionades amb fires i festes, cultura,
programes socials (7 respostes) i qüestions burocràtiques, legals, procedimentals (6
respostes). En menor mesura per assumptes relacionats amb medi ambient, turisme (4
respostes) o urbanisme (2 respostes).

Els canals que aplicarien les persones enquestades per millorar aquesta relació són
principalment a partir de trobades sectorials i per compartir bones pràctiques (4
aportacions), potenciant la FELIB (1 aportació) o mancomunant més serveis.

Quant a si les persones enquestades havien organitzat algunes activitats amb altres
ajuntaments, les respostes són plurals: 5 indicaren que sí i 4 que no. Les que respongueren
de forma afirmativa explicaren que el motiu de la trobada es devia a l’organització del
mercat itinerant, a assumptes relacionats amb la policia, fires i festes, per organitzar l’ajuda
a les persones damnificades per les inundacions de Llevant o per compartir experiències en
participació ciutadana.
34

Es pot afirmar que els ajuntaments sí tenen contacte entre ells per qüestions relacionades
amb els seus assumptes municipals i que una millor coordinació suposaria poder compartir
recursos i metodologies que fomentarien un treball més eficient i innovador en els seus
territoris.

Quant a què hauria de fer el Consell per millorar el treball en xarxa dels ens municipals, les
persones enquestades comentaren que generar espais de trobada amb metodologies útils i
pràctiques (que ajudessin a que aquests espais fossin productius), amb un ordre del dia
consensuat i que realment les trobades fossin profitoses i participatives, això és, que s’hi
poguessin decidir assumptes d’interès general de forma conjunta, respectant i incloent les
sensibilitats i demandes de cada part.
També es va indicar que el Consell hauria d’ajudar més als municipis a executar els serveis
de la seva competència (per exemple, donant suport jurídic), que caldria coordinar-se millor
amb la FELIB i organitzar més jornades de participació ciutadana que permetessin un
enriquiment mutu de pràctiques i metodologies. Una altra manera d’ajudar als ajuntaments
seria visibilitzant la feina que fan, sobretot els petits, i difonent informació del seu interès.

A continuació, vos mostrem els principis bàsics que la Xarxanet (www.xarxanet.org)
proposa per un treball en xarxa productiu:
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Principis bàsics proposats per Xarxanet per una xarxa de treball fructífera.


Objectius comuns. Els objectius de la xarxa no poden ser aliens als objectius de
cadascuna de les organitzacions que la integren, sinó que han d’estar inclosos, en tot o
en part.
 Acció comú. El treball en xarxa és comunicació i cooperació entre entitats per a l’acció.
Aquesta interrelació s’ha de traduir en “fer” conjuntament per tal que la xarxa se
sostingui. A mesura que es vagin desenvolupant accions aniran sorgint les necessitats
concretes que condicionaran la forma i manera d’organitzar-se.
 Sinergia, treball en equip. La complementarietat de les parts és la finalitat del treball
en xarxa. Les capacitats, habilitats i coneixement de cadascú dels membres suma i
contribueix per a la multiplicació de les capacitats i l’aprofitament dels recurs col·lectius.
 Horitzontalitat. Les relacions que s’estableixen entre les parts que conformen la xarxa
són “entre iguals”. Les tasques i funcions estan correctament definides i repartides i
totes es reconeixen corresponsables i necessàries per arribar a l’objectiu comú.
 Pertinència participativa i compromís. Només una participació activa basada en el
compromís de tots els seus membres a l’hora d’assumir responsabilitats i riscos permet
construir una xarxa que funciona.
 Autonomia i relació entre les parts. El treball en xarxa implica una metodologia de
treball àmpliament descentralitzada. Cadascuna de les parts funciona com un equip
amb el major grau d’autonomia possible a l’hora de decidir envers el desenvolupament
de les seves tasques concretes.
 Simplicitat i flexibilitat organitzativa. La xarxa és un mitjà per aconseguir l’assoliment
dels objectius concrets, no una finalitat. És important evitar tots aquells procediments i
protocols formalitzats que burocratitzin la relació i li restin adaptabilitat.
 Comunicació. La comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi d’idees, són
essencials per al funcionament correcta de la xarxa.
 Construcció i gestió col·lectiva del coneixement. Un correcte funcionament del
treball en xarxa ha de permetre aprofitar correctament les capacitats, habilitats i
coneixement de cadascú dels membres per tal de comprendre millorar la realitat i donar
respostes més adaptades.
 Avaluació i aprenentatge permanent. La pròpia pràctica i experiència aporta nous
aprenentatges a incorporar en la construcció constant de la xarxa. Però, a més,
l’avaluació constant ens ofereix l’oportunitat de realitzar un seguiment continu per a la
millora del treball en xarxa.
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BLOC 5. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ

APORTACIONS

RESULTAT DE LES APORTACIONS
Quant a la importància que es dóna a la participació, s’observa que les persones
enquestades consideren molt important (6 respostes) o important (3) que el CIM
desenvolupi canals participatius amb els governs municipals, sobretot mecanismes que
fomentin el treball cooperatiu i en xarxa.
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Caldria que el model de treball del Consell es basés (en una part) en una xarxa de governs
locals, i que es fonamentés en el respecte a l'autonomia local i en el treball en xarxa entre
els governs locals i el Consell. El propòsit d’aquest feina conjunta seria l’elaboració d’un
pla estratègic de treball conjunt, d'acord amb els principis d'eficiència i d'economia de
l'acció pública. Aquest pla estratègic tal volta contribuiria a millorar la qualitat dels serveis
prestats, per a la qual cosa la difusió de les bones pràctiques seria un element clau a tenir en
compte.

BLOC 6. REPTES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB EL CIM
Quins serien els reptes que identifiques per a un CIM més proper, transparent,
participatiu i obert als ajuntaments?
APORTACIONS
-

-

-

Més relació amb els governs municipals (6):
o Reunions per decidir determinats assumptes
o Més comunicació/contacte entre el CIM i els ajuntaments.
o Col·laboració.
o És imprescindible el foment del treball conjunt
o Reforç en el sistema de cooperació amb les administracions locals, sobretot
amb l'àrea econòmica.
o Més contacte cara a cara,
Més eficàcia (3)
o Aplicar metodologies pràctiques,
o Ser un organisme eficaç,
o Tenir respostes (devolució)
Informació sobre la institució
o Primer de tot donar a conèixer el Consell, la seva estructura organitzativa,
funcions, serveis i posar-les a l'abast dels ajuntaments
o Més mostrar la institució,
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-

Formació (2)
Més valoritzar i visibilitzar les bones tasques dutes a terme per ajuntaments.
Realitzar assemblees de rendició de comptes
Assessorament,
Difícil.

Gràfic 5. Reptes per un CIM més proper

Font: elaboració pròpia
RESULTAT DE LES APORTACIONS
Pel que fa als reptes que les persones enquestades identifiquen per a que el CIM
esdevingui més proper i participatiu amb els municipis, una majoria de respostes van en
la direcció de la necessitat de potenciar el contacte, la coordinació i el treball conjunt.
També es demanà més eficàcia en general, més informació sobre les funcions,
competències i actuacions dels distints departaments que integren el Consell, més
formació i més transparència.
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6. CONCLUSIONS: IDEES FORÇA
Del debat generat es poden treure les següents conclusions o idees força:

IDEES FORÇA DELS DEBATS
1. Les definicions del concepte “participació” són clarament
transformadores i encertades ja que especifiquen que “participar” és
“prendre part de les decisions” i no “informar” o “opinar”. Quant als
canals, s’observa emperò que hi ha una tendència a entendre la
participació com realitzar actes públics, o sessions informatives, o trobarse amb les entitats, cosa que, com s’ha especificat, constitueix un nivell
bàsic i mínim de la participació. Més bé resulta ser una condició
necessària per a una participació real.
2. El coneixement respecte dels processos o espais participatius que
impulsa el Consell són pràcticament desconeguts pels municipis. Això
evidencia la necessitat de fomentar més canals participatius o divulgar
millor els que ja hi ha, o implicar els governs municipals amb els que
existeixen.
3. El grau de predisposició per part dels governs municipals per implicar-se
en alguna estructura participativa en el sí del Consell és elevada,
concretament la que es refereix a participar en fòrums sectorials o
processos participatius per a decidir assumptes insulars.
4. El treball en xarxa entre governs municipals és escàs i caldria que el
Consell el potenciés de manera que es produís una millora en el flux
d’informació, de recursos i de bones pràctiques que ajudarien a oferir un
servei més innovador i de qualitat.
5. La importància estratègica que se li dóna a fomentar mecanismes
cooperatius de treball és notable.
6. Quant als reptes, i en línia amb les conclusions anteriors, es visualitza de
nou la necessitat de que la institució fomenti un treball cooperatiu amb
ajuntaments eficaç, productiu i participatiu. Cal incidir en les formacions
i en la transparència, donant accés a la informació que es vagi generant
sobre les actuacions en execució o acabades.
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