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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 elaborar 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 si mateixa 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 a 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 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 diagnosi 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.

Identificar els principals agents socials del context rellevants per a la promoció de la
participació ciutadana.

3.

Identificar les principals necessitats, dificultats i fortaleses de l’administració, i
també les necessitats 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 manca de temps. A falta d’una diagnosi com cal, s’han aplicat tècniques
d’investigació basades en l’enquesta, que ens han permès abordar els quatre elements
esmentats anteriorment. Les enquestes anaven destinades a quatre perfils de persones:
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 per objectiu obtenir unes línies de reflexió sobre què entenien els diferents actors
per participació, quina era el tipus de participació que es duia a terme des del Consell i
quines serien les possibles línies de treball a desenvolupar.
En aquest informe es farà l’anàlisi de l’enquesta dirigida al perfil tècnic del Consell de
Mallorca.

5

2. CONTEXTUALITZACIÓ

DE

LA

VOLUNTAT

D’IMPULSAR

UN

REGLAMENT de PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Avui en dia, tant els governs municipals com la totalitat de l’administració publica es solen
regir pel criteri de la 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 de respondre 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, a qui 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 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 fomenten
la comprensió i l’empatia.
2. També contribueix a la recerca del consens, incloent el màxim de sensibilitats i
necessitats en les decisions finals i funcionant com a mecanisme preventiu del
conflicte.
3. Permet un enriquiment democràtic i promoure 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 de la
corresponsabilització en 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 pública. Això és, que 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 d’altres sectors en que 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
2.1 Descripció:
Qüestionari per a conèixer l'opinió, el grau de coneixement en cultura participativa i la
predisposició a implicar-se en aquesta matèria per part del personal tècnic del Consell de
Mallorca. També per conèixer la relació institucional multilateral entre àrees i la necessitat
o no d’apostar per instruments normatius que la formalitzin, la impulsin o la regulin.
2.2 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 que tenen entre àrees.
2.3 Metodologia de l’enquesta:
L’enquesta es va elaborar a través d’una plataforma virtual de manera que permetés
emplenar-la i recollir-ne tots els resultats immediatament. Es va intentar que tingués
respostes tancades per a 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 6 grans blocs, que responien als objectius abans comentats:
Bloc 1. La participació ciutadana: què és i com es fa.
Bloc 2. Fotografia fixa del tipus de participació, en cas que n’hi hagi, que du a
terme cada integrant del Consell de Mallorca. Si més no, del tipus de relació que es
té amb la societat civil o ajuntaments que permeti, eventualment, plantejar un
possible espai participatiu.
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Bloc 3. Treball en xarxa. Això és: com s’institucionalitza, si es que es fa, la relació
entre àrees; quin tipus de relació es desenvolupa i en quina matèria; si és bilateral o
multilateral; si es produeix de forma formal-institucionalitzada o es fa de manera
informal...
Bloc 4. Reptes entorn a aquesta matèria a l’hora de desplegar possibles mesures
participatives. Aquesta informació ens permetrà dibuixar unes línies d’actuació o, si
més no, delimitar-les.
Bloc 5. Importància de la participació ciutadana. És també prioritari saber el grau
d’importància que se li dóna a la participació: si és un assumpte que entra dins la
prioritat tècnica o si cal treballar en aquest sentit.
Es pot consultar l’enquesta online a la següent direcció:
https://labombeta.typeform.com/to/D4udrw

Les preguntes dels blocs foren les següents:
BLOC 1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.
2.
3.
4.

A quina àrea treballes?
Què és per tu participació ciutadana? Anota conceptes que la defineixin.
Identifica alguns mecanismes per a exercir el dret a participar
Indica el grau d’acord amb aquestes afirmacions sobre els efectes d’integrar
mesures participatives en el disseny, implementació i avaluació de programes:
Ajuda a millorar el grau d’acceptació del programa
o servei implementat
Ajuda a prevenir el conflicte, dissens, crítica

Molt d’acord/d’acord/poc/desacord

Suposa més càrrega de feina per als/les
professionals tècnics/ques difícil d’assumir
Suposa obrir el procés de decisions, cosa que pot
generar controvèrsia i que el CIM es converteixi en
punt de mira
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
Pot ser perillós en cas de que no es sàpiga fer com
toca (metodologia concreta, devolució, compromís
polític de dur-ho a terme...)
Incrementa la qualitat democràtica
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Millora la transparència
Es perd control sobre els assumptes que gestionem
Provoca canvis que requereixen repensar tota
l’estructura organitzativa del CIM
Genera una manera de fer que cal anar introduint de
forma gradual

BLOC 2. FOTOGRAFIA FIXA
1. Actualment, quina és la participació ciutadana que es fa des del Consell:
Amb quina
matèria o
assumpte

Amb qui
(ciutadania/entit
ats/ajuntament)

Com/de quina
manera

Per a quina
finalitat

Freqüència

Grau
d’importància
(0-5)

BLOC 3. TREBALL INTERSECTORIAL
1. Quin és el grau de relació que tens amb d’altres àrees ? (Alt/regular/baix)
Omple la graella.
Marca un asterisc amb
l’àrea amb qui et
relacionis

Grau intensitat de
la relació

Projectes/necessitats

Cultura
Esports
Patrimoni
Territori
Benestar social
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Medi ambient
Desenvolupament
local
Funció pública

*grau d’intensitat : informació/coordinació/projectes conjunts/cap
2. Creus que el treball entre àrees és: molt important/ important/ regular / no és
important.
3. Grau d’acord amb les següents afirmacions sobre treballar de forma més
efectiva/eficient entre les àrees:
Lideratge polític

Molt d’acord/d’acord/poc/desacord

Lideratge tècnic
Mecanismes de comunicació estructurats i sistemàtics
Voluntat tècnica
Més formació i coneixement en treball intersectorial
Reestructurar l’organització del CIM
Reestructurar la manera de decidir i implementar els
programes i serveis
Espais de trobada i treball conjunt

4. Quins serien els reptes de treballar entre àrees (pregunta oberta)
BLOC 4. REPTES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL CIM
1. Marca amb un asterisc els obstacles del CIM a l’hora de fer participació ciutadana
amb la ciutadania/entitats:
Marc jurídic limitat
Manca una plataforma digital que ho afavoreixi
Cultura i pràctica participativa limitada
S’atenen les demandes de forma individual, de forma homogènia i aplicant el criteri de la
no discrecionalitat
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Falten coneixements/formació sobre com fer-ho
Falta sensibilització sobre la seva importància
Cert temor a posar a debat determinades qüestions
Escenari social amb poc sentit comunitari i poca voluntat de col·laborar
L’estructura administrativa és massa jeràrquica i atomitzada, poc transversal
L’arquitectura institucional de participació ciutadana actual del CIM és escassa i poc
operativa
La dificultat de assumir o fer complir els resultats de la participació
D’altres

2.
Ara, marca amb un asterisc els obstacles del CIM a l’hora de co-decidir o construir
projectes amb els ajuntaments:
Marc jurídic limitat
Manca una plataforma digital que ho afavoreixi
Manquen espais de trobada d’àmbit tècnic
Manquen espais de trobada d’àmbit polític
Falta un lideratge per a cada àrea que coordini el treball conjunt amb els ajuntaments
Falten coneixements/formació sobre com fer-ho
Falta sensibilització sobre la seva importància
Cert temor a co-produir determinades qüestions
D’altres

3. Marca amb un asterisc les potencialitats o punts forts del CIM a l’hora de fer
participació ciutadana amb ciutadania/entitats.
Relacions estretes i estables amb les entitats
Espais de participació estables que funcionen
Canvis en l’administració electrònica que poden propiciar la participació digital

12

Necessitat d’aproximar el CIM a la gent i construir solucions compartides davant de
reptes complexos
Predisposició dels professionals tècnics del CIM a generar noves formes de relació
Voluntat política d’innovar socialment i constituir el CIM com un referent per als
ajuntaments en la pràctica participativa
Aposta política per destinar pressupost a la formació en participació ciutadana
Voluntat de transformar l’arquitectura institucional de participació ciutadana actual en
una de més operativa
D’altres

4. Ara, marca amb un asterisc les potencialitats o punts forts del CIM a l’hora de fer
participació ciutadana amb ajuntaments:
Relacions estretes i estables amb els ajuntaments
Espais de participació estables que funcionen
Canvis en l’administració electrònica que poden propiciar la participació digital
Necessitat d’aproximar el CIM als ajuntaments i construir solucions compartides
davant de reptes complexos
Predisposició dels professionals tècnics del CIM a generar noves formes de relació
amb ajuntaments
Voluntat política d’innovar les relacions amb els ajuntaments
Aposta política per destinar pressupost a la formació en participació ciutadana
Voluntat de transformar l’arquitectura institucional de participació ciutadana actual en
una de més operativa
D’altres

5. De quina manera t’acostaries i/o implicaries més a les persones destinatàries de les
polítiques insulars que implementes? (PO)
6. Com milloraries el treball amb els ajuntaments (sistema de relació i consens de les
accions)?
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BLOC 4. RELLEVÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ
1. Com creus que n’és d’important que es desenvolupin mesures participatives, i en quins
sectors?
Cultura

Molt important/important/es rellevant però hi ha
altres aspectes que ho són més/regular/no és
important

Esports
Patrimoni
Territori
Benestar social
Medi ambient
Desenvolupament local
Funció pública
Transversal a totes les àrees
Entre ajuntaments
2. Quina mesura/política participativa desenvoluparies si poguessis, per quin/s motiu/s i a
quina/es àrea/es?
3. Quina no faries o consideres que no s’ajusta a l’estructura funcional, administrativa i
política del CIM?
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4. ENVIAMENT / RESPOSTA DE LES ENQUESTES
Per a l’elaboració d’aquesta enquesta es va contactar amb 8 departaments del Consell, dels
quals només 6 varen respondre. De cada departament, es contactaren 4 persones amb
perfils distints:





1 cap de servei
1 cap de secció
1 persona tècnica
1 persona administrativa o auxiliar administrativa

En total 24 persones foren contactades, de les quals s’obtingué un total de 18 respostes.
Així mateix, es va fer una reunió informativa a la sala d’actes del Centre Cultural la
Misericòrdia (15 d’abril de 2019) per explicar el procés participatiu i encoratjar el personal
tècnic a participar en les enquestes i en els tallers. Aquesta reunió ha anat acompanyada de
correus electrònics explicatius del desenvolupament del procés.

El procés de contacte amb el personal tècnic -i el seu compromís- ha estat difícil ja que en
molts casos no hi havia resposta i calia fer telefonades directes als i a les caps per tal de
convèncer-los de la importància del procés. Va ser complicat, per exemple, contactar amb
el Departament de Medi Ambient per la situació complexa que tenen, en aquest moment, en
relació al seu personal.
Aquest fet ja és un indicatiu de la necessitat de treballar a favor d’un sentiment comú de
pertinença cap a la institució i d’un treball intersectorial més fructífer.

15

5. APORTACIONS DELS I LES PARTICIPANTS

BLOC 1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. A quina àrea treballes?
APORTACIONS

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Tenint en compte que es va comprometre a 24 persones, de les quals 18 respongueren,
aquesta dada ja constitueix un indicador dels tipus d’àrees més col·laboratives o propenses
a interessar-se per la participació ciutadana. Sobretot s’observa que la majoria de persones
entrevistades són dels departaments de Cultura i de Benestar Social, àrees en que es
desenvolupen pràctiques participatives.

16

De les altres àrees (Desenvolupament Local, Funció Pública, Territori...) només van
contestar algunes persones, i no les 4 que s’havien convocat. De totes formes, cal matisar
que hi va haver dues persones que no respongueren a aquesta pregunta (només tenim 16
respostes de les 18 que hi hauria d’haver).
2. Què és per tu participació ciutadana?
APORTACIONS
-

Que la ciutadania pugui implicar-se, decidir:
o És la manera d’involucrar la ciutadania en les decisions de la comunitat,
dirigida a influir en les polítiques públiques.
o Qualsevol tràmit en el qual el ciutadà hi pot prendre part.
o Qualsevol procés o sistema que permeti a la ciutadania d'un territori
intervenir i formar part de la presa de decisions i de la gestió de govern.
o És democràcia participativa. Una manera d'integrar la població en els
processos de presa de decisions.
o Que la ciutadania intervingui de forma activa en la presa de decisions dels
assumptes d'interès general, que pugui fer les seves aportacions com a
col·lectiu social i que siguin valorades amb l'objectiu de millorar el seu
benestar.
o Un mecanisme amb el qual la ciutadania pot ser protagonista en les
decisions que l'afecten i que impliquen a la comunitat en assumptes als que
fins ara només donava resposta l'administració pública.
o Col·laboració en la presa de decisions.
o És apropar la política i l'administració a la ciutadania i fer-la
corresponsable de la gestió dels recursos públics.

-

Que la ciutadania pugui participar:
o Participació pública en els processos institucionals.
o Dret de la ciutadania a participar en les polítiques públiques.
o Eina a través de la qual es dóna l’oportunitat a la ciutadania de participar
en la presa de decisions en diferents àrees temàtiques que siguin d’interès
general.
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o Mesures per a fomentar la participació dinàmica de la ciutadania en les
decisions del govern públic.
o Maneres de participar en la presa de decisions i opinar sobre el que es fa.
-

Que la ciutadania expressi la seva opinió:
o L’habilitació de mecanismes per tal que la població pugui expressar la seva
o
o
o
o

opinió en assumptes comunitaris.
La idea que la ciutadania pugui opinar respecte a la presa de decisions en
polítiques que afectin a la població.
Obrir vies per a que la ciutadania pugui opinar respecte a matèries
polítiques i/o administratives.
El dret de la ciutadania a ser escoltada en els processos que l’afecten.
Maneres de participar en la presa de decisions i opinar sobre el que es fa.

-

Més transparència:
o Consens i transparència
o Major capacitat d’autonomia i un coneixement més global de la realitat en
diferents àmbits.

-

Democràcia més real:
o És una manera d'exercir una democràcia més real, no limitada a grans
línies de programes electorals i directament relacionada amb projectes
concrets que afecten a totes les persones que viuen en un territori.
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Gràfic 1. Núvol d’idees. Què és participació ciutadana.

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
S’observa que la majoria de persones enquestades opina que participar és prendre
part o implicar-se en el procés de presa de decisions, apropant d’aquesta manera la
institució a la ciutadania, afavorint el consens, la col·laboració i la producció de
decisions compartides per afrontar situacions complexes (13 de les 21 aportacions
van en aquest sentit).
D’altres aportacions refereixen que participar significa que la gent pugui opinar i
que les institucions escoltin. Cal matisar que aquesta definició implica una
participació en un nivell mitjà-bàsic. Per tal que realment vagi encaminada a una
transformació, caldria complementar-la amb la primera, que es refereix a “prendre
part” de les decisions públiques i que, per tant, es pugui influir o co-decidir de
forma consensuada en els assumptes que afecten a la gent.
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3. Identifica alguns mecanismes per a exercir el dret a participar
APORTACIONS
-

Reunions (6):
o Reunions
o
o
o
o
o

Reunions
Reunions col·lectives entre els ciutadans i les persones encarregades dels
tràmits.
En les comissions tècniques
Comissions tècniques
Reunions amb persones de l'àmbit polític i de govern, personal tècnic i
ciutadania

-

Assemblees (3)
o Assemblees
o Participació a reunions assembleàries
o Assemblees

-

Bústies de suggeriments.

-

Espais participatius (7):
o Òrgans estables de participació ciutadana establerts en el Reglament del
Consell.
o Xarxes o espais de participació.
o Taules de treball de caire sectorial (comissions tècniques ciutadanes)
o Mitjançant òrgans de participació estables
o Creació d'òrgans consultius
o En les comissions sectorials
o Grups de gestió activa i de seguiment

-

Consultes (6)
Referèndums (5)
Iniciativa popular (4)
20

-

Enquestes (10)

-

Canals (3)
o Obertura de canals per a la recepció de propostes en relació a projectes, noves
normatives, elaboració de pressuposts...
o Canals digitals: webs, fòrums, enquestes, ús de les TIC, xarxes socials
o

Canals presencials: oficina d'atenció al ciutadà.

-

Votacions (4)
Processos de participació, calendaritzats, per tractar un tema concret.
In situ, "a peu d’obra”.

-

Tallers participatius (3):
o Debats,
o Fòrums,
o Tallers participatius

-

Treball intersectorial:
o Coordinació interna entre les diverses unitats organitzatives
o Coordinació interdepartamental en matèries transversals

-

Audiència pública

-

Plens corporatius públics
Jornades

-

Transparència:
o Informació pública
o Càrrecs públics accessibles a partir de correus electrònics, xarxes socials, etc.
ANÀLISI DE LES RESPOSTES
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
21

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 (portal de la
transparència, assistir a un ple ordinari, saber el procediment normatiu per a accedir
a una subvenció...) o a sol·licitar informació respecte d’un assumpte o un pressupost
(dret de petició), seria un nivell força bàsic de “participar”. En canvi, un taller
participatiu amb ciutadania i personal tècnic i polític que permetés avaluar l’impacte
ambiental d’un projecte urbanístic competència del Consell de Mallorca,
correspondria a una mesura pròpia de la democràcia deliberativa que permetria
debatre, consensuar, escoltar i decidir de forma conjunta certes qüestions.
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, en què s'escullen persones
que representin les teves idees en les institucions democràtiques.
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 influenciar en els assumptes d'interès comú.

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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Gràfic 2. La trinitat democràtica

Font: Fernando Pindado, ponència en el marc de Taula rodona: normativitzar la participació ciutadana
Jornades sobre innovació democràtica i pràctiques participatives, Consell de Mallorca (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
debatre 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, si més no que el/la ciutadà/na es mantingui en un
rol “d’observador/a”. Són “condicions necessàries” que permeten desenvolupar la
participació. No obstant, per a què veritablement permetin avançar en la qualitat
democràtica, cal que vagin acompanyades d’altres de les columnes primera i
segona.
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4. Instruments que no són ni d’un ni de l’altre.

Quadre 1. Instruments participatius
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(deliberativa)

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(directa)

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

NO ÉS
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Espais participatius (7)

Consultes (6)

Enquestes (10)

Jornades

Iniciativa popular (4)

Referèndums (5)

Reunions (6)

In situ

Assemblees (3)

Votacions (4)

Tallers participatius (3)

Canals (3)

Procés participatiu

Audiència pública

Treball intersectorial (2)

Transparència
Plens corporatius públics
Bústia de suggeriments
Font: elaboració pròpia

En aquest sentit, quan analitzem les respostes, s’observa la percepció que realitzar
reunions amb entitats, posar a l’abast canals de comunicació amb la ciutadania presencials i virtuals- o assistir a plens corporatius són pròpies de la participació
ciutadana. Però cal matisar que són tan sols condicions necessàries que, com s’ha
comentat, permetrien eventualment aprofundir en altres figures normatives que sí
suposarien que la ciutadania tingués influencia en la presa de decisions.
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4. Anomena els efectes de la participació ciutadana
APORTACIONS
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ANÀLISI 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).

28

-

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 formar part dels assumptes públics).

-

Incrementa la qualitat democràtica.

-

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 a la majoria).

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

Suposa més càrrega de feina per als i les professionals tècniques 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
-

-

-

-

-

-

-

A Joventut
Territori
Plans municipals de drogues.
o Suport a l'elaboració dels Plans municipals sobre consum de drogues i
conductes addictives (Benestar Social). Es fan processos de participació.
o Plans municipals de drogues
Consell de la Infància i Adolescència
o També en el Servei de Menors i Família s'ha creat un òrgan de participació
infantil: el Consell de la Infància i l'Adolescència de l'IMAS.
o Consell de la Infància i Adolescència.
Enquestes sobre qualitat assistencial usuaris/es UCA.
Assistint i intervenint en els plens.
Desenvolupament local
Serveis socials (2)
Comissions sectorials / reunions:
o Abans de l'aprovació de normativa i actes administratius col·lectius es convoca
a reunions sectorials d'àrees concretes, especialment a entitats i associacions,
però també a persones amb interessos afectats.
o Comissions de cultura
o Comissions de patrimoni
o A través de reunions amb els sectors implicats.
o Comissions en ordenació del territori
Elaboració de normativa:
o En el procés d'elaboració de reglaments es dóna audiència a la ciutadania.
o Normativa a determinats departaments.
Audiència pública en matèria de projectes de departaments del Consell.
Elaboració del Reglament de participació ciutadana.
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-

Caça:
o

Per una banda es té un contacte directe amb les associacions, les quals fins
i tot remeten propostes que s'analitzen. El Servei participa a algunes
reunions de les associacions.
o A més, sense estar regulat, es convoca al Consell a l’assemblea anual de
totes les entitats d'àmbit cinegètic de Mallorca.
-

-

-

-

Atorgament d'honors i distincions.
No ho sé:
o No conec cap assumpte
o No conec
o Em sap greu però no estic assabentada de cap
o No conec cap
No es fa:
o A les matèries relacionades amb la direcció insular on treball, és impossible.
Únicament es pot donar informació als ciutadans. Originàriament participaven
els ajuntaments, però amb els anys això ha anat desapareixent.
Convocatòries de subvencions de Cultura.

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Segons les dades recollides, es confirma que les àrees següents disposen de mecanismes
participatius tot i que en algunes no es concreta quins:
-

Joventut

-

Territori

-

Patrimoni

-

Cultura

-

Desenvolupament Local

-

Benestar Social

-

Esports (Caça)
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En segon lloc, es recull que existeix l’espai participatiu anomenat “consell sectorial” (figura
d’espais de debat) que està a gairebé totes les àrees com a espai per a trobar-se amb
entitats i associacions i deliberar sobre les qüestions de l’àrea.
En tercer lloc, s’esmenten figures concretes com:
-

El Consell d’Infància i Adolescència com a espai de participació permanent.

-

Processos participatius pels plans municipals de drogues.

-

Intervencions en el Ple (que serien només per entitats, prèvia notificació).

-

Elaboració de normativa.

-

Audiència pública.

-

Aquest procés participatiu per a l’elaboració del reglament en matèria
participativa

-

Atorgament de medalles

-

Assemblea anual de caça.

En quart lloc, la dada de “desconeixement” sobre possibles pràctiques participatives és
rellevant (4 aportacions).

Una primera impressió que reflecteixen aquestes dades és que sembla que ja hi ha uns
primers ciments participatius en el Consell. En aquest sentit, el nou Reglament de
participació s’edificarà a partir d’allò construït, fixant-lo, potenciant-lo i formalitzant-lo en
cas que sigui informal. No obstant això, falten més pràctiques (ja que manca la participació
del personal tècnic d’altres àrees) que seran completades amb l’enquesta pel perfil polític.
Per tant, no es poden donar per definitives.
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BLOC 3. TREBALL INTERSECTORIAL

APORTACIONS

33

CULTURA

-

Tots els tràmits de subvencions.
Treballem transversalment amb tota la corporació i la interrelació és necessària
amb tots els departaments.

-

Projectes d'oci saludable dirigit a joves
Disseny de projectes

ESPORTS

-

Cadascú gestiona els seus projectes però compartim la tramitació administrativa
d'alguna modalitat contractual.

-

Activitats d'oci saludable dirigit a infants i joves.
Informació per a projectes propis
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PATRIMONI

-

La necessitat d'emissió d'informes en els expedients en tràmit i coordinació en la
firma.
Informació i ajut per a projectes propis.

TERRITORI

-

Necessitats de personal.
Informació i assistència per a projectes.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

-

Coordinació de projectes

PRESIDÈNCIA

-

Tramitació d'expedients per dur al Ple o al Consell Executiu.
Assistència a necessitats (demandes).
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INFRAESTRUCTURES

-

Realització de valoracions de danys a les carreteres causats per accident de tràfic.

BENESTAR SOCIAL

-

-

Planificació i coordinació d’actuacions.
Actualitzar per a la seu-electrònica del Consell de Mallorca els tràmits i serveis
que formen part de l'Inventari d'Informació Administrativa de Benestar i Drets
Socials. L'objectiu final d'aquest treball és proporcionar a la ciutadania una
informació útil i actualitzada.
En matèria de formació i relació amb els ajuntaments.
Projectes entre àrees (treball conjunt entre diferents seccions que treballem en el
territori) i projectes de prevenció amb infants i joves tutelats o en situació de
guarda.
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MEDI AMBIENT

-

Projectes conjunts

DESENVOLUPAMENT LOCAL

-

Formació i relació amb els ajuntaments
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FUNCIÓ PÚBLICA I MODERNITZACIÓ

-

No hi ha projectes participatius.
Funció Pública és una àrea que afecta a tots els funcionaris: concurs de trasllats,
formació, nòmines, ...

-

Extranet de Biblioteques
Contractes, seleccions de personal, formació, pagaments en nòmina,...

ECONOMIA I HISENDA

-

Generació de liquidacions per l'import dels danys.
Tots els tràmits per a la fiscalització dels expedients, operacions comptables,
pressupost,...

-

Necessitat d'instruccions i procediments en punts en que és obligatòria la seva
intervenció.
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-

La intervenció fiscalitza la pràctica totalitat dels expedients que es tramiten, al
marge de consultes concretes de tipus econòmic.
Pagaments a proveïdors i fiscalització de contractes.

40

41

42

Quins serien els reptes que identifiques en el treball entre àrees i com ho milloraries?
APORTACIONS
-

Reestructurar el CIM.
o La reestructuració del CIM.

-

Crear espais de trobada per conèixer les altres àrees i treballar-hi conjuntament.
o Crear espais per poder conèixer les línies de treball de les diferents àrees:
conèixer competències, recursos personals i fomentar les relacions.
o Caldria cercar espais de trobada per a coordinar-se.
o Creació de comissions o grups de treball amb representants de tots els
departaments per dur a terme projectes rellevants que afecten a tota la
corporació (fixos, rotatius, voluntaris, designats?). És important possibilitar
aquesta participació sense que es visualitzi com una càrrega afegida al
treball desenvolupat dia a dia, que ja és molt, perquè això fa que baixi
l'eficàcia.
o Adequació d'espais de trobada i debat o d’intercanvi d'informació per
aquests grups.
o Reunions proactives i útils.
o A partir d'aquest coneixement, establir espais d'intercanvi i reflexió per
cercar sinergies i posar en marxa projectes i intervencions més rics.

-

Sistemes d’informació i comunicació:
o El principals reptes són: en primer lloc conèixer les altres àrees i en segon
lloc veure-les com a interdependents.
o El primer seria establir un sistema per compartir informació, totes les àrees
hauríem de conèixer el que fan les demés.
o Crec que el primer gran repte que hem de superar, si volem treballar
conjuntament, és la comunicació eficaç entre les àrees. Ho milloraria
donant més informació detallada del que es fa a cada secció o unitat de
treball. D'aquesta manera es veuria quina secció o unitat podrien ser
aliades en la tasca diària i, sobretot, es deixarien de duplicar tasques.
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o Aconseguir una resposta única del Consell cap als ciutadans, a millorar
amb comunicació i informació.
o Més comunicació per part dels alts càrrecs i caps de serveis. Ampliar la
visió de que tots som un.
o Conèixer el què es fa des de les àrees.
-

Delimitar funcions i aportacions en recursos per a projectes conjunts:
o Consensuar objectius i què aporta cada àrea, delimitant espais de
coordinació per al treball interdepartamental.
o Establir unes sinèrgies clares de coordinació amb els o les responsables
tècniques. Concretar els objectius dins uns terminis establerts.

-

Més voluntat de participar entre departaments:
o Quasi tots els tràmits requereixen la participació de diferents àrees.
S’agilitzaria molt i es simplificaria si hi hagués una major participació
entre departaments.
o Des de la meva pròpia experiència, diria que el principal repte seria
aconseguir la implicació i el rigor necessaris per poder desenvolupar amb
garanties d'èxit qualsevol feina o projecte.
o Procurar que el personal estigui compromès amb els projectes i motivat.
o Més voluntat per fer feina en conjunt als diferents nivells, tècnic i polític. No
és així actualment.

-

Lideratge polític:
o També per a aquest treball entre àrees és necessari un impuls i coordinació
polítiques que no sempre es dóna.

-

El repte de la burocratització de l’administració:
o Des del meu punt de vista, el marc normatiu de l'Administració és massa
complex actualment. Això fa que la major part de la jornada el personal
funcionari hagi de treballar en tràmits burocràtics i no quedi temps ni
recursos humans per destinar a treballar entre àrees.
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-

Guia de fiscalització comú:
o La més important crec que seria la relació amb la Intervenció. Es podria
millorar amb la redacció d'una guia de fiscalització comú per a tot el
Consell.

Gràfic 3. Núvol d’idees. Treball intersectorial

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Segons les dades recollides, sembla ser que:
-

-

Es valora com a “molt important” (16 aportacions) el treball intersectorial.
Es té contacte entre gairebé totes àrees tot però que aquest contacte és escàs o poc
freqüent.
Els motius, sobretot, són per coordinació i informació, degut a les necessitats de les
funcions desenvolupades. En menor mesura ho són per a la realització de projectes
comuns, tot i que també es dóna algun cas.
No obstant això, no existeix una estructura formal que permeti el treball
intersectorial; més bé la relació esdevé de forma natural pel tipus de projectes que es
duen a terme.
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Així doncs, podem concloure que el foment d’un treball intersectorial podria
estructurar o sistematitzar millor la relació entre àrees i, fins i tot, impulsar una
relació més ordenada que permeti una col·laboració eficient.
Per garantir la creació d’estructures que afavoreixin el treball intersectorial és
imprescindible que es vagi més enllà de l’intercanvi d'informació per sí sol,
fomentant la coordinació i l'avanç cap a metes i resultats comuns. Cada àrea té els
seus objectius propis i no es pretén que deixin de realitzar-se ni que els realitzi una
altre àrea, sinó que s'integri una visió a favor de la qualitat i coherència en les
polítiques públiques i que es plantegin maneres de treballar conjuntament les
accions en les quals diferents àrees estan implicades.
Gràfic 4. Grau d’intensitat de la relació

Font: Garcia, Barres i Bordera, L’acció intersectorial en salut, pàg. 34.

Gairebé tots els elements anomenats pel treball en xarxa han estat validats per les
persones enquestades. Així doncs, el treball entre àrees sobretot es dóna si existeix un
lideratge tècnic (per sobre del polític). A més, si s’acompleixen els següents factors:
-

Mecanismes de comunicació estructurats i sistemàtics.

-

Voluntat tècnica.

-

Més formació i coneixement en com fer un treball intersectorial de qualitat.

-

Reestructurar l’organització del CIM (en una de més transversal).

-

Reestructurar la manera de decidir i implementar els programes i serveis.

-

Espais de trobada i treball conjunt.
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Aquestes serien unes primeres pistes i prioritats que caldria emfasitzar si es vol
caminar cap a una institució més participativa internament.
Segon les dades recollides i el núvol d’idees que ho il·lustra, els reptes més importants
del CIM a l’hora de treballar entre àrees són:
-

En primer lloc, conèixer les competències, funcions i personal de les altres àrees de
manera que ajudi a tenir més sentit de pertinença cap a la institució. Com diu una
frase antiga, “el frec fa l’afecte” i, com més relació es dóna entre les persones, més
possibilitats hi ha que es generi voluntat per compartir informació, conèixer i,
eventualment, poder generar projectes conjunts. Aquesta fase seria la base que es
necessita per un treball conjunt posterior.

-

En segon lloc, generar sistemes de comunicació que permetin mantenir les àrees
actualitzades sobre les actuacions de cada una.

-

En tercer lloc, crear espais de trobada que possibilitin els dos punts anteriors i
començar a establir objectius i metes comunes.

-

I, en quart lloc, en cas de que s’iniciïn projectes conjunts, caldria definir i delimitar
les competències de cada àrea, els recursos que es destinarien, etc.

Un cop la pràctica entrés en la cultura organitzativa del CIM, fora bo fixar aquestes
estructures de treball intersectorial de manera que esdevinguessin fixes, regulars i
estables en el temps.
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BLOC 4. REPTES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL CIM

APORTACIONS

*Other: No he contestat perquè no em veig capacitada per contestar en aquesta pregunta.
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De quina manera t’acostaries i/o implicaries més les persones destinatàries de
les polítiques insulars que implementes?
APORTACIONS
Comunicant/informant:
- Fent sessions informatives i de debat.
- Fent mes publicitat.
-

-

Són usuaris de la corporació. Proporcionar informació sobre els projectes (guies,
manuals, ...),
Millorant els canals de comunicació tant virtuals com presencials i donant-los
àmplia difusió perquè la informació arribi a tothom i a temps.
Llista de distribució d'informació.
Casos de serveis genèrics donant a conèixer la institució i les seves competències
(agilitzar l'arribada de peticions dels ciutadans als òrgans gestors.)
Trobo aquesta pregunta massa genèrica donat que la casuística de persones

-

destinatàries és molt diversa. Per començar, diria que amb un pla de comunicació:
informar del què és fa a la ciutadania .
A traves de la comunicació.

-
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Motivant:
- Amb motivació. En aquest moment el personal està molt desil·lusionat.
- Motivant i incrementar el sentit de pertinença comunitari.
Generant espais de trobada:
-

Reunió anual de bibliotecaris,
Grups de treball de temàtiques específiques
Reunions,
Creació d'espais destinats a informar, sol·licitar la participació de tots els
departaments de manera ordenada, mitjançant grups establerts de personal
representant.

Escoltant:
-

Extranet de biblioteques (amb formularis i fòrums de debat),
Mostrant interès per la seva opinió (habilitar espais per poder conèixer),
Enquestes,
Consultes,
En els casos de serveis per a usuaris concrets: mitjançant enquestes als propis
usuaris.

Accions participatives:
-

Explicant que és important acordar postures conjuntes per tenir solucions
constructives.
També aprofitar els professionals que tenen presència als municipis, els espais
estables de participació i els processos participatius.
Necessitem la veu i l'acció de la ciutadania.

Digitalment:
- Crec que encara hem d'explotar el potencial de la tecnologia i les xarxes.
-

Penso que actualment el Servei de Caça té implantats mecanismes de participació
ciutadana que funcionen i, a més, ara ha entrat en un projecte d'àmbit europeu per
acostar digitalment la gestió d'alguns aspectes a la ciutadania, que serà molt
beneficiós quan estigui implantat.
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D’altres:
- Formació guiada per facilitar la presa de decisions.
- En l'àrea que jo gestiono no tinc informació
- Observant les necessitats i definint actuacions. Poc a poc, i avaluant resultats i
funcionalitat. Seria qüestió també d'avaluar si totes aquestes propostes són viables.
A hores d'ara, la càrrega de feina i la burocràcia interna és molt i molt complexa.
Si a tot això encara hi afegim més iniciatives i no hi afegim personal, tot pot quedar
només en una declaració d'intencions.
Gràfic 5. Núvol d’idees. Com fomentaries la participació ciutadana.

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
L’anàlisi de les respostes pel que fa als obstacles que el CIM es pot trobar alhora
d’impulsar projectes participatius amb la ciutadania marca una clara tendència
que expliquem a continuació.
En primer lloc, cal treballar amb l’estructura administrativa del CIM que, en aquests
moments, resulta ser poc transversal i que sembla que podria dificultar el foment de
la participació ciutadana amb la societat civil (12 aportacions). Aquest seria un dels
primers aspectes a treballar en el sí del Consell: el que es refereix a convertir
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aquesta institució en una altra de més participativa internament, que pugui
connectar-se entre àrees de forma fluida i sistematitzada, que tingui hàbit i cultura
organitzativa de treballar de forma conjunta i que tingui sentit d’unitat i pertinença.

En segon lloc, i no tan enfora, li segueix el repte de la poca sensibilització que
existeix respecte del foment d’una cultura més participativa i pròxima a la
ciutadania (11 aportacions). Per abordar aquest repte cal que hi hagi una directiva
política i tècnica clara que vagi en aquest sentit. A partir d’aquí, és indispensable
que cada àrea comenci a posar en marxa processos i espais participatius amb la
ciutadania (valorant prèviament quan, on, com i amb qui) així com estructures de
treball més transversals que permetin posar en pràctica la participació ciutadana i
anar aprenent amb el seu desenvolupament.

En aquest sentit, és elemental que la Direcció Insular de Participació Ciutadana
(amb el suport d’un possible Consell de participació ciutadana) vagi donant un
suport “metodològic” i de necessitats sobre la tasca de les altres àrees i pugui
coordinar tots els processos i espais de manera que tinguin certa coherència i una
línia de treball unificada.

Aquesta pràctica es pot complementar amb formacions o guies/protocols per un
treball participatiu (o intersectorial) eficaç, productiu i de qualitat. A nivell
metodològic, és indispensable tenir clar com es gestiona la participació ciutadana,
com s’estructuren les fases, de quina manera es recull la informació, com es
dinamitzen grups i trobades de manera que siguin fructíferes i responguin a
objectius concrets, etc.

El tercer repte va força lligat amb el segon, incrementar el coneixement i la
formació en aquesta matèria (10 aportacions) , que pot ser abordat pel que s’ha
comentat anteriorment.
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El fet de tenir una plataforma digital més innovadora i participativa (10 aportacions)
també pot complementar la participació presencial. No obstant això, cal matisar que
la participació requereix de presència, de contacte entre les persones per a dialogar,
consensuar, arribar a conclusions conjuntes, etc. La part virtual seria tan sols un
complement.

La dada que indica que hi ha un escenari social amb poc sentit comunitari i poques
ganes de col·laborar és un handicap important (8 aportacions). La participació es
pot iniciar des de les institucions o des de la societat civil. Si s’inicia des de les
institucions, cal que es faci de forma gradual, amb objectius clars i poc ambiciosos
al principi per anar veient les respostes (que segurament seran negatives en un inici)
i per anar implicant i fent comunitat amb la gent.
Finalment, que hi hagi un marc jurídic limitat (8) es pot anar treballant com s’està
fent ara: impulsant un reglament de participació ciutadana que ofereixi la
possibilitat de desplegar figures normatives que impulsin la participació i, sobretot,
amb la pràctica participativa que fa que es vagin reajustant les normes i regulant els
espais. És important tenir en compte que la realitat i l’impuls de pràctiques han de
regir per sobre de les normes, que es van adaptant al que es va donant.
En canvi, les potencialitats que disposa el CIM a l’hora d’impulsar polítiques
participatives, segons les persones enquestades, és en primer lloc la necessitat
manifesta d’aproximar el CIM a la gent de manera que es millori la governabilitat i
l’eficàcia de les mesures públiques implementades (9 aportacions) i per les estretes
relacions que tenen les diverses àrees amb les entitats. Aquests llaços de confiança
poden afavorir un treball més participatiu i conjunt (9 aportacions).
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En segon lloc, la predisposició del personal tècnic d’apostar per noves maneres de
relacionar-se també té força suports (8 aportacions), fet que indica una voluntat de
col·laborar i d’impulsar pràctiques participatives.
Es consideren positius els canvis imminents en l’administració electrònica, que
permetran afavorir la participació virtual i tal volta acostar-se més a les persones (7
aportacions). El mateix nombre d’aportacions ha rebut l’afirmació sobre la voluntat
de transformar l’arquitectura institucional de participació ciutadana actual en una de
més operativa (7 aportacions), que tindria com a primer pas l’elaboració d’aquest
reglament i, com a segon, la seva posada en pràctica per part de les distintes àrees de
forma ordenada i seguint una metodologia concreta.
Així mateix, i amb menys nombre d’aportacions, s’assumeix que hi ha una aposta
política per destinar pressupost per a la formació en participació ciutadana (6
aportacions) i que existeixen espais de treball conjunt que es poden integrar en el
reglament com a espais participatius (4 aportacions).

Pel que fa als reptes que poden sorgir alhora de participar amb els
ajuntaments, les dades indiquen que caldria fomentar un lideratge per a cada àrea
que tingui la capacitat de coordinar el treball conjunt amb els ajuntaments (12
aportacions). Per tant, el lideratge és necessari a l’hora d’impulsar aquesta nova
manera de fer que caldria complementar amb formació o bones pràctiques sobre
com fer-ho de forma efectiva (8 aportacions), tal volta inspirant-se en institucions
catalanes o basques amb llarga trajectòria en aquest tema i que tenen resultats
positius.
La necessitat d’innovar amb una plataforma digital que afavoreixi la participació
amb ajuntaments (8 aportacions), segons les persones enquestades, podria fomentar
aquesta nova manera de relacionar-se i propiciar un sistema de comunicació més
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actiu i sistematitzat. També s’accentua la necessitat d’incidir en la importància de
fomentar aquests tipus de relacions més participatives ja que, actualment, són
escasses (7 aportacions). Les mateixes aportacions ha rebut el fet que manquen
espais de trobada d’àmbit tècnic amb els ajuntaments que tal volta podrien treballar
de forma multilateral els assumptes que es tracten.

Quant a les potencialitats en la participació inter-institucional, segons les
persones enquestades, les relacions estretes i estables amb els ens locals poden
afavorir un treball conjunt multilateral (10 aportacions). El fet de que existeixin
espais estables de participació (9 aportacions) també es valora com a oportunitat a
l’hora d’iniciar pràctiques participatives ja que constitueixen el fonament de les
relacions entre els dos ens.
Així mateix, la necessitat d’acostar la institució als ajuntament (9 aportacions) seria
un altre element valorat com a positiu i afavoridor d’unes relacions més
participatives. En aquest sentit, aquesta necessitat, que és un fet, seria una
oportunitat per esdevenir una institució més propera a les realitats locals, que
normativitza o ajuda a normativitzar.

Les persones enquestades incideixen en la voluntat tècnica que existeix en aquests
moments per apostar per noves formes de relacionar-se (7 aportacions) així com
l’aposta política en el mateix sentit (7 aportacions). Ambdues són cares de la
mateixa moneda i resulten indispensables a l’hora de fomentar una cultura més
participativa.
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BLOC 5. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ
APORTACIONS
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Quin mecanisme participatiu posaries en marxa en els programes que gestiones i per
quin motiu?
APORTACIONS
-

Canals d’opinió:
o Crear un fòrum de consulta o d’opinió. És important tenir un idea d'allò que
pensa la gent sobre els serveis públics.
o Grups de debat per a conèixer opinions i recollir suggeriments per adaptar
els tractaments a les necessitats
o Enquestes de satisfacció per a conèixer opinions i recollir suggeriments per
adaptar els tractaments a les necessitats
o Enquestes entre els usuaris. Possibilitats de millorar en aspectes concrets.

61

-

Sistemes d’avaluació:
o Des de la meva àrea és molt important tenir sistemes d'avaluació dels
tràmits que hem dut a terme per a poder millorar o esmenar els possibles
errors o dificultats.

-

Divulgació/informació:
o Jornades i tallers per a fomentar el coneixement de l'àrea entre la població
ja que pens que la caça és una matèria poc coneguda i per aquest fet
“denostada”.
o Informació sobre l'accés als recursos en matèria de serveis socials en
diferents àmbits.
o Ja hem posat en marxa el grup de "cartera bàsica" dels plans municipals
sobre consum de drogues, que s'hauria de mantenir.

-

Treball intersectorial:
o Coordinació tècnica
o Posaria en marxa un espai estable de participació tècnica entre les diferents
àrees de l'IMAS, amb capacitat d'elevar noves propostes d'intervenció a la
direcció política.
o Hem posat en marxa les comissions (tècniques i polítiques) municipals dels
plans municipals de drogues. Reunions amb els sectors implicats.

-

Cogestió de serveis públics:
o He treballat durant cinc anys com a administratiu a la D.I. d'Atenció a la
Dependència i he pensat que per tal de reduir la llista d'espera per
ingressar a residència o a centres de dia per a gent gran, s'haurien de
construir més centres residencials o habilitar edificis amb aquesta finalitat.
Deixaria participar en la gestió a les persones dependents i als seus
familiars perquè puguin aportar idees i criteris que es tenguin en compte
per ajudar a millorar la situació actual, donant-li agilitat. Treballar amb el
canal virtual i també de forma presencial, segons les possibilitats de les
persones interessades.
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-

Pressuposts participatius:
o Els que hem anomenat al punt 18. Però pel que fa a Cultura en general,
posaria en marxa un mecanisme de participació en els pressuposts. A quines
àrees de Cultura destinaria la ciutadania més pressupost?

-

Altres:
o Ja els he comentat
o A la meva àrea és més difícil. Funció Pública, i en concret selecció, és una
àrea molt administrativa. Els terminis són els que són i aquí hi ha poc a
fer...
o Dur a terme estudis per zones de les demandes al servei per poder atendre
les necessitats en funció de l’origen de les peticions. Per acabar, que no
quedi la feina feta en una declaració d'intencions. La ciutadania ha de
començar a veure resultats i millores efectives com a conseqüència
d'aquesta oportunitat i d'aquest dret a participar.
o Cal fer una anàlisi en profunditat per prendre una bona decisió. Cal estar
més informat abans de contestar a una pregunta com aquesta.

Gràfic 6. Núvol d’idees. Quin mecanisme participatiu posaries en marxa?

Font: elaboració pròpia
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Quin consideres que no seria convenient aplicar per les característiques de la teva
àrea?
APORTACIONS
-

Tràmits tècnics:
o No seria convenient en els sistema de la gestió administrativa, ja que cal
saber tots els tràmits necessaris per arribar a finalitzar un expedient. Aquí
entraria la necessitat d'agilitzar els tràmits de l'administració, que són molt
lents.
o Algunes mesures de l'àmbit de protecció de menors.
o En matèria de planificació operativa, que requereixen una resolució
tècnica.
o Decidir en temes més complexes que requereixen coneixements jurídics o
econòmics.

-

Votacions
Avaluació de les actuacions perquè suposarien una càrrega de feina que pens no
seria eficient.

On es pot participar:
APORTACIONS
-

Implicar al personal
o Sempre que siguin processos ordenats, és interessant aconseguir implicar al
màxim el personal de la corporació en els projectes a seguir, però
mitjançant grups claus d'experts i delimitant el grau de decisió per no
provocar falses expectatives o suggeriments fora de context.
o Donat que duim a terme projectes interns que no tenen repercussió en la
ciutadania, el mecanisme més adient en aquesta població diana seria la
informació pública que ja es fa.

-

Coordinació amb d’altres institucions:
o També seria molt interessant establir mecanismes que possibilitin la
consulta i la coordinació entre Consell i Comunitat Autònoma
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-

-

Cap:
o En principi, tots els mecanismes em semblen viables. S'hauria de veure quin
s'ajusta més als resultats esperats.
o Prescindir dels sectors implicats sense demanar la seva opinió, el sector de
la Cultura sol ser complicat i necessita ser escoltat.
o Cap
No ho sé:
o No ho se
o Cal contestar més endavant

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Segons l’opinió de les persones enquestades, la participació té una importància
estratègica en gairebé tots els departaments, especialment a Medi Ambient, Benestar
Social, Cultura o Infraestructures. En canvi, no tindria tanta importància a
Presidència o Funció pública.

En realitat, no és indispensable que tots els departaments hagin de fer processos
participatius ja que les seves funcions i necessitats varien. Per exemple, el de Medi
ambient, per les seves característiques, ha impulsat un procés participatiu sobre
residus i en podria fer d’altres sobre rutes senderistes o sobre l’ús d’alguna finca
pública. Emperò, no seria tan necessari en el cas de Funció Pública, per exemple,
que s’encarrega dels recursos humans i la seva formació. Es recomana també que el
d’Economia i Hisenda tampoc n’impulsi. El que sí es podria estudiar es que es
fessin alguns pressuposts participatius per determinar com es gasten els diners
d’algunes partides de departaments com Infraestructures/Territori, Esports,
Cultura...
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Ens cal fer un matís respecte el Departament de Presidència degut a que engloba
diferents

direccions

insulars

(Participació

Ciutadana,

Igualtat,

Promoció

Sociocultural, Comunicació...). Caldria valorar la necessitat o no d’impulsar
pràctiques participatives en certes direccions insulars com podrien ser Igualtat,
Promoció Sociocultural o Participació Ciutadana, evidentment. Però en d’altres,
com Comunicació o Relacions Institucionals, no seria necessari.

Pel que fa als espais, processos o mecanismes puntuals que les persones enquestades
impulsarien, es detecta que hi ha una clara tendència per afavorir figures normatives
que permetin informar a la ciutadania sobre les actuacions que es duen a terme o
opinar i recollir les aportacions que poden eventualment servir per millorar el servei
o projecte implementat (fòrums de debat, enquestes de satisfacció...).
En aquest sentit, cal clarificar que els mecanismes d’informació i de recollida
d’opinions, com s’ha dit anteriorment, serien una forma bàsica de participar que
necessita d’un complement a partir d’altres mitjans participatius més profunds que
generin canvis o permetin, si més no, que les persones influeixin en les distintes
fases de les polítiques públiques. Això és, bé en la identificació del repte, en el
disseny de la política pública que permeti abordar el repte, en la seva implementació
o bé en la seva avaluació. Al gràfic 7 es mostren els nivells de participació que
podrien anar des del fet d’assistir a un esdeveniment públic, informar, consultar
(opinar) i, finalment, decidir.

Gràfic 7. Nivells de “participació ciutadana”
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decidir
consultar

informar
assistir
Font: elaboració pròpia
Nivell 1: Assistir
(menys responsabilitat)
Nivell 2: Informar
Nivell 3: Consultar
Nivell 4: Decidir
(més responsabilitat)

Per exemple, la cogestió de certs equipaments o serveis públics, o els pressuposts
participatius, constituirien dues maneres d’aprofundir la qualitat democràtica en algun
aspecte.
Com bé es reflecteix a la qüestió sobre on no cal fer participació, es menciona que “en
tràmits”, opció que seria correcta. Però també es diu que la participació es pot fer en tots els
departaments i assumptes, fet que, com s’ha comentat, no és correcte. Per què la
participació sigui exitosa, cal saber delimitar on es pot fer, per a quina finalitat, com i
responent a quins objectius.
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6. CONCLUSIONS: IDEES FORÇA
D’aquesta enquesta extraiem les següents conclusions o idees força:

IDEES FORÇA
1. El concepte de participació ciutadana entre el personal tècnic (en la seva
majoria) és clar i transformador ja que sobretot indica la capacitat de la
ciutadania de prendre part de les decisions públiques. No obstant, a
l’hora d’esmentar mesures participatives, s’anomenen mecanismes que
permeten informar o saber l’opinió (enquestes, portal de la
transparència...) més que per codecidir, coproduir o formar part del
procés de decisions. Caldria ampliar doncs el ventall de possibilitats que
ofereix la participació a partir de canals i pràctiques transformadores.
2. Segons les dades, existeixen unes pràctiques participatives en el Consell
de Mallorca que caldria tenir en compte a l’hora de dissenyar el
reglament de participació. Unes pràctiques que cal fixar normativament
(en cas que no hi estiguin) o institucionalitzar (per exemple, processos
participatius a l’àrea de Joventut, consells sectorials...). No obstant això,
se n’anomenen d’altres de les quals caldria estudiar la seva forma
metodològica, abast de la participació, efectes i impacte, per a poder
determinar-les com a participatives. Igualment, cal una anàlisi més
exhaustiva que permeti recollir tota la pràctica participativa vigent.
3. El treball intersectorial en el CIM és escàs i pobre. Cal més contacte
entre departaments i persones de manera que es puguin conèixer les
funcions de cada un i, eventualment, poder comunicar-se de forma més
efectiva. Cal potenciar els llaços de coordinació i procurar espais de
treball que permetin fins i tot generar projectes conjunts. La dada positiva
és que la voluntat tècnica hi és per a fer-ho possible.
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4. Un dels reptes que cal abordar per a afavorir la participació és
l’estructura administrativa del CIM, massa rígida i poc propícia a
la participació. La potencialitat ,però, que cal explotar és la
necessitat explícita d’acostar el CIM a la gent, que fa que el seu
aprofundiment democràtic sigui clau. Pel que fa als reptes que
afronta el CIM per a ser més participatiu amb els ajuntaments,
s’anomena la necessitat de tenir un lideratge (polític i tècnic) que
ho propiciï i més formació al respecte. Les potencialitats en aquest
aspecte són l’existència de relacions estretes i espais estables de
treball amb els ajuntaments, que poden afavorir el
desenvolupament de pràctiques participatives.
5. Finalment, respecte del bloc sobre la importància de la
participació, es valora com a “molt important” en gairebé tots els
àmbits menys en alguns on no hi tindria cabuda. En aquest sentit,
cal matisar que la participació (amb la ciutadania) no es pot fer en
totes les àrees sinó que cal delimitar on es fa, per a quina finalitat,
amb quina proposta metodològica, amb quina inclusivitat i amb
quin grau de vinculació.
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