INFORME EXPERIÈNCIES VIVES EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Resum general de les Jornades:
Dia 27 de juny a la Sala de la FELIB (C/ de la Gral. Riera, 11. Palma), es va dur a terme les Jornades
Experiències Vives on diferents ajuntaments varen exposar les seves experiències i vivències en
diferents eines i processos que fomenten la participació ciutadana.
La primera part de la jornada es va caracteritzar per la presentació de les jornades de Jesús
Jurado, Conseller Insular del Consell de Mallorca i de la Maria Amengual Directora Insular de
Participació Ciutadana.
Acte seguit es va presentar el projecte sobre el mapa d’experiències Vivies en Participació
Ciutadana a Mallorca amb l’objectiu de poder identificar els processos participatius i les accions
de transparència que s’han dut i es duen a terme en els diferents ajuntaments de Mallorca.
En aquest sentit s’informa dels resultats obtinguts de l’enquesta enviada a tots els municipis de
Mallorca, els quals han estat fins ara els següents:
-

28 municipis han respost l’enquesta
El 92% dels municipis han respost que els recursos humans de l’àrea de participació
recau sol damunt el regidor amb un índex baix de persones tècniques.
Els processos participatius, en un 40% aproximat, que més impulsen les administracions
locals són Iniciatives populars, consultes populars i pressupostos participatius.
Prop d’un 86% dels municipis que han respost tenen un reglament de participació
ciutadana enfront al 26% que manifesta no tenir-ne cap.

Finalment es convida a tots els municipis a participar en l’enquesta per donar a conèixer totes
les experiències que es fan i poder ubicar-les en el mapa.
Per acabar la primera part es procedeix a la presentació de la primera taula d’experiències i
enfocada a processos de participació de pressupostos participatius on varen exposar Algaida,
Artà i Manacor. Cada taula rodona està dirigida per un moderador que va fent un seguit de
preguntes.

TAULA REDONA 1: PROJECTE DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
1. Quines són les característiques principals del vostre procés participatiu:
Pressupost destinat, índex de participació, temporalitat i vies de participació
(online o presencial).

Algaida: Mª Antònia Mulet explica que en el seu procés participatiu hi destinen un total de
100.000€. El procés participatiu va començar al 2011 amb el nucli poblacional d’Algaida i amb
els anys han anat introduïnt la resta de nuclis, Pina i Randa. En tant a la presentació de propostes
la poden fer tant ciutadans com entitats de manera presencial o online. A nivell tècnic es valoren

aquestes propostes i es fa un informe verificatiu de les propostes i casa per casa reben tant la
informació de les propostes acceptades com de les que no ho són.
Paral·lelament a aquest procés Algaida té dos òrgans de gestió de participació ciutadana:
-

La Comissió de Participació Ciutadana formada per 14 representants socials (regidors de
l’equip de govern i oposició, entitats ciutadanes) i ciutadania que es reuneixen un pic
cada mes per determinar les bases sobre com ha de participar la gent del municipi.

-

L’altra òrgan de participació és el Consell de Benestar Social que està enfocat a impulsar
projectes de millora de la qualitat de vida, com per exemple ciutat educadora.

Finalitzada aquesta primera intervenció respon la mateixa pregunta Artà i Manacor
Artà: El Batle Manolo Galán explica que ells des de fa dos anys han reprès el procés participatiu
de pressupostos participatius a nivell de tot el municipi ja que al 2006 ja que hi va haver una
primera experiència al nucli de la Colònia de Sant Pere. El marc normatiu es va fer de manera
participada amb la ciutadania sobre aquelles qüestions que quedaven enlaire.
Com ajuntament hi destinen 200.000€ (120.000€ a Artà i 80.000€ a la Colònia de Sant Pere). La
seva participació és online i a més presencial, aquesta darrera molt important per assegurar la
participació.
L’any passat es varen presentar 111 propostes de les quals unes 70, aproximadament foren
acceptades. Es va fer una primera votació per seleccionar 15 propostes d’Artà i 15 propostes de
la Colònia de Sant Pere i finalment hi va haver la votació final.
Manacor: Va dir que aquest any es posaven en marxa els pressupostos participatius només amb
entitats ciutadanes que pertanyen al registre municipal. Són 5 nuclis poblacionals i el
repartiment de la quantitat destinada a projectes de pressupostos participatius s’ha fet segons
padró municipal més un 10% del nº de places hoteleres.
S’han registrat un total de 40 propostes i actualment estan entrant a la fase de votació.
Així mateix es procedeixen a les següents preguntes:
2. Implicació de les entitats locals. Quines? I de la ciutadania?.

Algaida: La implicació de les associacions en el procés de pressupostos participatius ha estat
elevada principalment les educatives que són les que s’han mogut més. En tant a la ciutadania
consideren que ha estat alta.
Artà: La participació de les associacions en el procés de participació de pressupostos
participatius ha estat molt baixa, hi ha hagut molt poca implicació, en canvi la ciutadania ha
respost molt be.
Manacor: La implicació ha estat correcte, unes 50 entitats aproximadament han participat en el
projecte i ha permès establir vincles comuns entre entitats, es a dir han pogut posar en comú
problemàtiques i propostes de millora i iniciar un teixit socials coordinat . La ciutadania

participarà en el procés de votació però no ha participat en la redacció de propostes tot i que es
vol obrir a la ciutadania de cara a l’any vinent.

3.- Quin és el compromís de l'ajuntament? (en el temps)

En aquesta pregunta els tres municipis respongueren que el compromís es ferm i a més acordat
amb tots els regidors perquè pugui esser un procés estable en el temps i a la vegada es vagi
madurant a poc a poc.

4.- Pensau que aquest procés de participació ha contribuït en la millora de la
participació i de les condicions de vida dels ciutadans? Com?

En aquesta pregunta també els tres municipis respongueren que si, que aquests processos
permetien enfortir la participació ciutadana i en la millora dels ciutadans. El batle d’Artà va
puntualitzar que ha permès aproximar, en part, a l’ajuntament amb la ciutadania i l’ajuntament
de Manacor destaca la visualització de les necessitats reals de la ciutadania, sobre tot amb
infants i joves, on des de l’administració es pensen unes coses quan la ciutadania en vol unes
altres.

5.- Principals dificultats i aspectes que valorau del procés.
Algaida: Les principals dificultats en que s’ha trobat el municipi ha estat la manca de recursos i
mitjans humans per dur a terme el procés ara bé, destaca la importància i l’aprenentatge
significatiu de la ciutadania en vers al cost real de les propostes. En aquest fet la batlessa remarca
que ells, en la descripció de les propostes fan posar un cost aproximat del que podria valdre la
proposta que es presenta, la qual cosa permet a la ciutadania qüestionar-se moltes coses en
torn a la feina que fa l’ajuntament.
Artà: Una de les principals dificultats ha estat per Artà l’execució dels projectes guanyadors ja
que la llei de contractació i la normativa urbanística estan dificultant l’execució dels dos
projectes guanyadors. A més a més proposa que si s’opta per fer aquest procés participatiu s’han
de tenir molt clars els objectius amb la ciutadania perquè aquesta no quedi decepcionada.
Finalment per Artà el procés de pressupostos participatius ha significat aproximar en part
l’ajuntament a la ciutadania.
Manacor: La primera dificultat que hi veuen és que ha estat un procés que s’ha dissenyat des
del despatx i no amb la ciutadania. Que hi havia un gran desconeixement sobre el que era
participació ciutadana, i en concret el procés de pressupostos participatius, això els fa pensar
que hi ha d’haver una feina prèvia molt important en educar a la gent. També creuen necessària
tenir el recolzament de tots els tècnics municipals i les propostes han de ser molt acotades.
6.- Encoratjaríeu a altres municipis a participar-hi? Quines recomanacions feu?

Els tres municipis diuen que si, que és un camí per aprendre i necessari per implicar la gent en
el desenvolupament del municipi.

Una vegada acabades les intervencions es procedeix al torn de paraula als assistents els quals
exposen el següent:
a) Es dona entendre que ha de ser un procés que s’iniciï a principis de legislatura i no a mitjans
o finals de legislatura on la gent difícilment pot veure els resultats. I que hi ha una manca
d’assimilació de conceptes on participar no és el mateix que pressupost participatius, sinó que
els pressupostos són un instrument més per a canalitzar la participació.
D’altra banda també es destaca que hi ha un manca de formació i informació en relació a les
accions que es duen a terme i que hi ha una necessitat de sortir al carrer.
b) Es destaca també la necessitat de tenir una diagnosi dels diferents patrons socials abans
d’iniciar qualsevol procés participatiu.

TAULA REDONA 2: PROJECTES DE PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
Aquesta taula redona es va enfocar principalment a projectes iniciats amb infant i joves, alguns
amb l’objectiu clau de la creació dels Consells de la Infància i de l’adolescència. Els municipis
convidats a fer la presentació han estat Capdepera, Marratxí, Porreres i Santanyí.
PROJECTE CIVISME JOVE (Capdepera)
El regidor Pere Terrassa va explicar que la iniciativa del projecte naixia davant l’increment
d’actes incívics al municipi, en concret a Cala Raja, i sobre tot pels mateixos joves del municipi.
El projecte es va centrar amb als alumnes d’ESO (1er a 4t) i la idea del primer moment era que
els mateixos alumnes, en grups de 5, fessin l’avaluació i l’observació directe a diferents llocs de
Capdepera i Cala Rajada. L’anàlisi que en tragueren dels llocs i l’avaluació de millora d’aquests
llocs va esser adquirida per l’ajuntament mitjançant un pacte vinculant on l’ajuntament
respondria i faria en lo possible les demandes de millora dels alumnes.
Després d’un any, s’han presentat els resultats i l’èxit ha estat que els joves se n’han adonat de
que les seves idees han estat escoltades i executades. Aquest any se’ls ha convidat a venir a
l’ajuntament a diferència de l’any passat que el regidor va anar a l’IES. La participació ha estat
més baix i per tant es creu que s’ha d’incidir més en donar a conèixer les institucions municipals
i aproximar-les a aquells col·lectius que no en fan ús.

PROJECTE APRENEM A PARTICIPAR I CONSTRUÏM DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA. (Marratxí)
La regidora Aina Amengual explica que el primer projecte a desenvolupar-se va esser Aprenem
a Participar en col·laboració amb els centres educatius de primària. Durant el curs passat hi
participaren 7 cursos escolar amb un total de 350 alumnes aproximadament. L’objectiu principal
d’aquests projectes era aproximar l’ajuntament als més petits i fer-los partícips de la millora del
municipi així com crear sentiment de pertinença, objectiu difícil degut a la singularitat del
municipi de Marratxí, molt estens i amb molts de nuclis de població.
Arran de demandes de les AMIPAs aquest projecte es va estendre a secundària baix el concepte
de Consrtuïm Democràcia Participativa. Els objectiu en aquest cas a més de crear el sentiment
de pertinença i millorar el municipi era donar a conèixer com funciona l’administració pública i
perquè algunes coses es poden dur a terme i d’altres no.
Per desenvolupar aquest projectes partiu de dues fonts metodològiques. La primera és la de
Tonnuci on l’infant ha de poder incidir en les polítiques públiques municipals per tal de millorar
el benestar comunitari i la segona de l’Ana Maria Novell que en diu que la participació requereix
proximitat amb la ciutadania per poder desenvolupar polítiques municipals.
A partir d’aquí es treballen en dos àmbits, dins l’aula amb continguts més teòrics del municipi i
funcionament de l’administració públic i conceptes de participació i l’altre fora de l’àmbit escolar
on els joves intercanvien idees, presenten propostes i treballen en comú per dur desenvolupar
aquestes propostes. Això ha estat una feina de tot un curs escolar que ha culminat amb la
constitució dels dos consells municipals, el de la Infància i el de l’adolescència.

PROJECTE SANTANYÍ CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA (Santanyí)
La idea de Ciutat Amiga de la Infància neix a partir d’una demanada que va fer una associació
infantil de Santanyí a tots els partits polítics amb el compromís de dur endavant la certificació
CAI al municipi guanyés qui guanyés les eleccions. A partir del 2012 Santanyí comença a fer feina
per al 2014 obtenir la certificació.
Durant aquests anys es posen en marxa totes les estructures necessàries per dur a terme el
projecte entre elles la constitució del Grup Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència
(GM) on hi ha representació de tots els centres escolars i debateixen les decisions i propostes
plantejades des dels centres escolars. D’aquest grup més extens, s’escullen els 6 membres
representants del Consell Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència (CM) que
juntament amb diferents representants socials (regidors, entitats socials, tècnics municipals) es
debaten les propostes finalistes que han treballat entre tots en el GM.
Les propostes de millora que ens plantegen tenen un caire solidari cap a la resta de ciutadans
sobre tot en temes d’accessibilitat. Amb els anys ha anat creixent un sentiment més comunitari
i l’acceptació per part dels infants és cada vegada més gran agafant consciència de poble.

Durant aquests darrers anys s’han fet tallers als centres escolar explicant el projecte CAI
d’aquesta manera s’adquireixen els valors de responsabilitat i de respecte cap als altres. Són
infant que són escoltats i poden manifestar les seves opinions davant els adults.

PROJECTE CONSELL D’INFANTS (Porreres)
L’ajuntament de Porreres pren consciència de la necessitat d’incorporar les veus dels més petits
en el dia a dia de l’ajuntament. S’inicia un treball amb els centres educatius de Porreres amb els
alumnes de 5è i 6è on es treballen diferents continguts entre ells el concepte de participació i
els drets actius dels Infants.
Uns altres aspecte que es treballa és la simulació de plens municipal on els infants, conjuntament
amb la batlessa debateixen diferents aspectes del municipi. A partir d’aquí neix la idea de crear
el Consell de la Infància on 15 alumnes representants de 5è i 6è formen part d’aquest Consell
que ha culminat amb l’elaboració d’un reglament propi.
Paral·lelament a tota aquesta feina amb els centres escolars, a Porreres vàrem dur a terme una
Diada per la Infància que pretén esser la culminació d’un treball transversal entre Administració
local, escoles, pares i mares i els infants.
La diada es va organitzar per donar a conèixer els drets dels infants i on es feren diferents tallers
i grups de treball en relació a:
-

Estereotips de gènere.
Dret a la Supervivència acompanyat d’un dinar solidari.
L’Assertivitat.
Dret a la diferència.

Va esser una diada on tots els infants si varen abocar i treballaren conjuntament per dur-la
endavant. Hem de dir que les propostes que sortiren eren solidàries principalment amb els
adults on una de les propostes que ens han fet ha estat potenciar polítiques actives d’ocupació.
Una de les accions que ens queda pendent és fer més feina amb els pares i mares ja que
consideram que s’hi haurien d’implicar molt més.

Una vegada finalitzades les ponències es procedeix al torn obert de paraula on es fan les següent
preguntes:
-

Perquè decidiu treballar amb les escoles i no amb l’educació no formal?

Pere Terrassa, difícilment els joves vindran a demanar coses a l’ajuntament i per tant es
mobilitzaran. Per par nostra consideràrem que era molt més profitós apropar directament
l’ajuntament als joves al centre educatiu que és on hi són tots.
Aina Amengual, com diu en Pere Terrassa és una manera d’apropar-se als joves de manera
directe, amb les entitats juvenils ens ha estat més difícil treballar-hi.

-

Els vostres Consells de la Infància tenen representació adulta?

Llorenç Galmés, si, nosaltres en el Consell tenim la representació de 6 infants que venen de
les diferents escoles del municipi i a més a més tenim regidors tant de l’equip de govern com
de l’oposició, tècnics municipals, tècnics de salut...
-

Teniu reglament del Consell d’Infants o forma part del reglament de participació
ciutadana?

Llorenç Galmès, nosaltres ara aprovarem el reglament de participació ciutadana però el
Consell té un Reglament Propi independent.

Finalment es dona pas a la tercera taula de processos participatius on expliquen dues
experiències concretes una a Pollença i una a Mancor de la Vall.
TAULA 3: PROCESSOS PARTICIPATIUS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL.
PROJECTE WHATSAPP MUNICIPAL (Mancor de la Vall)
Miquel Gallardo presenta el projecte tot dient que el tema del Whatsapp no és un acció o
projecte de participació però si que ho consideren important com a eina per fomentar la
participació.
L’Ajuntament, i en concret des de l’àrea de comunicació es va optar fer un grup de wahtsapp
per reduir costos en la difusió convencional d’un sol ús (fulletons, díptics...) d’aquesta manera
és va fer un porta a porta repartint una butlleta explicant el nou sistema de comunicació de
l’ajuntament i en cas d’estar interessats on inscriure’s.
Tota la informació que es publica passa prèviament per les diferents comissions de treball de
l’ajuntament i es fa una selecció prèvia de tota la informació donant a conèixer les notícies o la
informació més rellevant. D’aquesta manera s’han adonat que la població està molt més
informada i genera sinergies de participació.

PROJECTE ÚS DE LA VINYETA DEL PONT ROMÀ (Pollença)
Miquel Àngel March explica que la idea de l’ús de la vinyeta del Pont Romà es va fer de manera
participada on la gent de Pollença va decidir l’ús que se n’havia de fer. Els terrenys foren
expropiats per part de l’ajuntament i l’ús del sol va esser definits entre zona verda i ús parcial
d’aparcament.
Arran de la peatonalització del centre de Pollença i les reformes circulatòries l’ajuntament la
gent de Pollença demanava que a aquests solars s’hi fessin aparcament. Va esser llavors quan
es va posar a la ciutadania quin ús se n’havia de fer.
En un primer moment es varen fer diferents assemblees on la gent va definir quins usos hi hauria
d’haver en aquests espais. La majoria va definir aparcament. A partir d’aquí els tècnics

municipals varen dissenyar tres projectes diferents però mantenint els usos del solà, espai verd
combinat amb zones d’aparcament. Aquests projectes es dugueren a votació i va guanyar el
projecte que més zona d’aparcament hi ha.
Per en Miquel Àngel la importància d’aquest projecte va esser que va permetre treballar en
xarxa, conjuntament amb els tècnics municipals i la ciutadania i a la vegada va permetre pensar
en comú.

L’acta va acabar amb una dinàmica de treball on per grups s’havia d’intentar definir 10 consells
per dur diferents processos de participació en els àmbits exposats anteriorment i 5 aspectes
crítics que poden sorgir.
Les conclusions foren les següents:
GRUP DE TREBALL:
-

PROCESSOS PARTICIPATIUS DE GESTIÓ MUNICIPAL.
Consells:
1) Tenir un espai polític propi.
2) Posar més accents en el procés i no tant en el resultat.
3) Donar més importància a sortir al carrer.
4) Adaptar l’administració pública al procés de participació que es fa (horaris,
personal...)
5) Tenir capacitar d’implicar funcionaris.
6) Potenciar el debat amb la ciutadania en els processos participatius.
7) Elaborar projectes realistes i constants en el procés
8) Treballar de manera transversals.
9) Foment de la cultura participativa
10) Establir unes bases clares de participació per garantir la confiança en el procés.
11) Donar més pes polític a la regidoria de Participació Ciutadana.
12) Foment de la cultura Participativa.
Punts crítics:
1) Consultar projectes secundaris.
2) Manipulació per cercar el resultat volgut.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

PROCESSOS PARTICIPATIUS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
Consells:
Són processos d’aprenentatge significatiu.
Possibilitat d’unificar propostes “semblants” que venen de diferents punts de vista
diferents (Col·lectius), per tal d’impulsar el treball en xarxa.
Permet potenciar el valor de lo públic “Tot és de tothom”.
Fomenten el pensament crític i reivindicatiu.
Recollir propostes reals de la ciutadania.
Més que idees han d’haver problemes (evitar cartes al reis)
Aprendre a ser ciutadà , passar d’un interès individual a un interès comú.
Orienta a la solidaritat necessitats importants per la comunitat.
Possibilitat de crear xarxa.
Integra a la ciutadania en la gestió municipal.
És una eina molt bona per conèixer el que vol la ciutadania a partir de l’escolta per part
dels polítics.

Punts crítics:
1) Tothom ha de tenir accés, tant a nivell territorial com a sectorial.
2) Intentar no limitar la diversitat a la participació.
3) Treball previ de l’ajuntament identificant doblers, implicació d’àrees o estructura de
personal.
4) Crear falses expectatives, això implica tenir claredat del procés, propostes viable de
l’administració.
5) Devolució clares.
6) Perill que les bones propostes no arribin a res per manca de recursos i suports.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PROCESSOS PARTICIPATIUS AMB LA INFÀNCIA I JOVES.
Consells:
Potencien la informació i la feina en xarxa
Permet aprofitar el teixit associatiu juvenil.
Permeten fomentar activitats intergeneracionals
Crear comunitats de participació ciutadana.
Fomenta l’escolta i poder entendre les demandes i preferències dels joves.
Necessitat de crear comissions de treball amb joves.
Es crea un treball de sensibilització cap a tota la població.
Possibilitat d’utilitzar els espais que disposa s’ajuntament.
Punts crítics:

1) Hauria d’haver una comissió tècnica de participació on totes les àrees municipals hi
estassin representades.
2) Responsabilitat política i tècnica alhora d’iniciar projectes.
3) Manca de recursos humans i mobilitat del personal.
4) Manca de flexibilitat horària.
5) Dificultat de sortir del nucli proper.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

