ACTA DEL GRUP IMPULSOR DEL PDPC de PORRERES 2015-2019

A l'Ajuntament de Porreres, el dia 7 d’abril de dos mil setze es reuneixen els membres del
Grup Impulsor del Pla Director de Participació Ciutadana de Porreres 2015-2019.
Assisteixen a la reunió:

-

Francisca Mora Batlessa de Porreres,
Maria Antònia Veny Regidora de Participació,
Ake Mora, Ciutadà de Porreres,
Cristina Jorquera, ciutadana de Porreres
Maria Magdalena Barceló, regidora el PP,
Miquel Àngel Veny, regidor del PSOE,
Maria del Mar Esterelles, tècnica de l’Ajuntament,
Joan Barceló, regidor de MES,
Esteve Barceló, ciutadà de Porreres,
Antònia Llaneres, ciutadana de Porreres.

La reunió comença amb la benvinguda de Francisca Mora, que aprofita l'oportunitat per agrair
l'assistència dels i de les participants i comunica la voluntat política de crear un Pla Director de
Participació Ciutadana (PDPC) a partir d'un procés de participació ciutadana. Així mateix,
presenta la consultora Quòrum que s'encarregarà de facilitar el procés.
A continuació, Neus Ramis obre el torn de paraula als assistents demanant-los de fer una
ronda de presentacions que faciliti situar a cada membre en el seu entorn social. Els membres
assistents coincideixen en que són persones implicades i actives en diverses entitats i activitats
socials del poble. Disposen d’una visió de conjunt tot i que també coneixen la realitat d’algunes
de les entitats degut a la participació en les seves activitats.

Neus Ramis prossegueix explicant de forma detallada que és un PDPC, mencionant que és una
eina de planificació estratègica de l’Ajuntament que es concep conjuntament amb la
ciutadania, per tal de dissenyar un full de ruta compartit sobre la promoció i el
desenvolupament de polítiques participatives, d’implicació ciutadana i de reforç del teixit
associatiu així com les accions concretes en que aquestes es desglossen.
Abans d’explicar els passos metodològics que es plantegen per el PDPC de Porreres, Neus
Ramis demana al grup impulsor que s’entén per participació ciutadana i perquè es important
la seva aplicació. Els membres responen que per ells, la participació ciutadana es fer poble,
implicar-se en els assumptes del poble de forma desinteressada, pensant en el bé col·lectiu.
Quan s’acaba el debat, Neus Ramis comenta que totes les aportacions són corretes, doncs la
participació ciutadana són els espais i processos on la ciutadania construeix de forma
col·lectiva les polítiques públiques i projectes comunitaris. És una manera de fer, diferent del
unilateralisme on l’Ajuntament marca les iniciatives a implementar sense interacció amb el
ciutadà o del bilateralisme, on les entitats o ciutadans es queixen de forma personalitzada a
l’administració local, batlessa, regidors...Afavoreix la transparència, el diàleg car construeix
ponts, la proximitat i la corresponsabilitat entre els qui governen i la ciutadania. Es comenta
que la darrera està molt acostumada a funcionar a partir de la cultura de la queixa, sense
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adoptar una actitud més propositiva que ajudaria a que el compromís social ciutadà fos més
elevat.
Neus Ramis prossegueix presentant la proposta metodològica de PDPC per Porreres. En
primer lloc, es proposa el que s’està fent avui, la creació un Grup Impulsor (GI), format per
representants de les forces polítiques que hi ha al Ple, per tècnics municipals i per membres de
la ciutadania que representen distintes sensibilitats. En segon lloc, es prosseguirà fent una
diagnosis participativa, és dir, obtenint una fotografia de l’estat de la participació a Porreres a
partir d’entrevistes qualitatives i tallers amb entitats i tècnics municipals. Un cop s’obtengui la
informació necessària que constati les potencialitats i mancances en participació a Porreres, es
definiran les línies estratègiques que ha d’integrar aquest PSPC. El GI es tornarà a reunir per
debatre, enriquir, modificar, comentar aquestes línies estratègiques elaboradores des de la
regidoria de Participació Ciutadana i Batlia. A continuació, per tal de definir les accions que ha
d’integrar cada línia estratègica, s’obrirà la participació al conjunt del poble que està convidat
a col·laborar en la seva definició. Es recolliran les propostes ciutadanes a partir de distints
canals i tècniques. Una de les més rellevants serà el Fòrum Ciutadà on tots els porrerencs i
porrerenques hi estan convidats a assistir. EL GI en aquest sentit, té la funció de vetllar pel bon
compliment del procés, garantir la transparència i servir com a espai de debat sobre els
documents que es vagin elaborant.
A continuació, s’obre el torn de paraules.
Maria Antonia Veny comença emfatitzant la importància de posar en ordre tot el que tenim a
Porreres en participació ciutadana: que tenim, com ho tenim, que volem fer, com...Actualment
hi ha relació directe entre la ciutadania i la batlessa doncs aquesta té la porta oberta del seu
despatx en el qual pot entrar qui vol. Però es tractaria de trencar aquest bilateralisme i pensar
conjuntament, entre tots els que ens motiva participar, quina es la manera més adequada de
participar. Alguns membres reiteraren la idea de Maria Antònia de “saber exactament que hi
ha” i com podem arribar al poble de manera que el puguem engrescar a participar. Cristina
Jorquera comenta que les entitats en aquest sentit són clau, són las que “suren el poble” i fan
tradició participativa, per tant, es essencial mantenir-les implicades i saber que opinen sobre el
que estem fent en tot moment.
Joan Barceló reitera la importància de que l’oposició sigui part del GI i per tant, del seguiment
del procés, doncs és a través d’ella on es recullen més queixes, fan la funció de ser “esponja de
queixes”, molt més que els membres del govern que tenen una visió més optimista de les
dinàmiques. Continua emfatitzant que a la ciutadania se li han de donar pautes molt clares i
concises i estimular-la adequadament a saber com fer-ho, donar-li els instruments per fer-ho.
Per exemple, la pàgina web de l’Ajuntament és complicada alhora de recollir les queixes,
aquesta secció s’hauria de sistematitzar millor, fer-la fàcil pel poble. Saber on va la queixa i si
es resol. Esteve Barceló proposa que cada cop que es fa una queixa, l’Ajuntament respongui
agraint per la participació i es comprometi a donar una resposta on es comenti si s’ha
solucionat o no s’ha pogut solucionar per motius concrets.
Reitera la cultura de la queixa generalitzada que existeix a Porreres, per exemple alhora de
dissenyar el cartell per les festes de San Roc, on la gent sempre opina que es similar cada any i
no hi ha cap element innovador, emperò ningú proposa res nou. En aquest sentit, Maria
Antònia Veny li respon dient que per molt que es faci, sempre hi ha gent crítica. Si més no, la
participació ciutadana no es fer el que la gent vulgui sinó consensuar accions, projectes, obrir
canals de diàleg, tenint en compte les diferències en l’accés de la informació de cada un
(alguns tenen internet, d’altres no).
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Joan Barceló treu a la llum la importància de la transparència en la rendició de comptes a la
ciutadania, dient que s’hauria de cercar la seva optimització en el màxim. Posa com exemple la
pàgina web, que hauria de tenir els noms de les persones que la fan. A més dels sous dels
regidors, també s’haurien d’anunciar els sous del funcionariat. Després Maria del Mar
Esterelles intervé recordant en els regidors, en concret, que tenen accés a la informació
pública relativa a la despesa de recursos humans de l'ajuntament en diversos instruments
jurídics com son el pressupost, la liquidació, el compte general, .... A més la legislació obliga a
comunicar aquesta informació a altres administracions com l'estatal, autonòmica o local.
Continua dient que un procés participatiu hauria de ser un instrument que l'Ajuntament posés
a disposició dels ciutadans i ciutadanes perquè puguin opinar i aportar el seu coneixement i les
seves propostes sobre el municipi en temes discrecionals (circulació, educació, cultura, festes,
esports, ...), més enllà de les obligacions legals i normatives que s'imposen a l'administració.
Per altra banda, sol·licita a la consultoria que engega aquest projecte, vetlli perquè aquest
procés no derivi en una crítica o atac als empleats públics.
Ake Mora afegeix que la transparència es necessària però entra en conflicte amb la cultura
mallorquina, així doncs s’hauria d’incrementar l’educació per fer que tots els processos de la
vida quotidiana siguin més transparents.
Antonia Llaneres explica que té un cert temor de que tot el que es proposi de fer, no tingui cap
consecució pràctica, per tant, no s’implementi amb accions, tal i com a ella li ha passat en
varies ocasions. Li sembla ideal la proposta però sempre i quan es busqui el compromís polític
d’implementar les propostes dites. En aquest sentit, Neus Ramis reitera que el que figuri en el
Pla Director serà el que haurà estat prèviament aprovat per part de la regidoria, calendaritzat i
pressupostat. El que no es pugui fer, no sortirà, i s’explicarà a la ciutadania que i perquè no es
pot fer. La devolució o retorn cap a la ciutadania, després d’un procés participatiu, és una
passa metodològica clau.
Maria Antònia Veny acaba dient que degut a que la pròxima reunió del GI serà per setembre,
la regidora es compromet en mantenir-los informats de com està anant la fase de la diagnosis
participada i definició de les línies estratègiques.

I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió.
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