ACTA DEL GRUP IMPULSOR DEL PDPC de PORRERES 2017-2020
A l'Ajuntament de Porreres, el dia 30 de març de dos mil disset es reuneixen els
membres del Grup Impulsor del Pla Director de Participació Ciutadana de Porreres
2017-2020.
Assisteixen a la reunió:
-

Cristina Jorquera, ciutadana de Porreres
Mateu Sunyer, regidor del PP,
Joan Miralles, ciutadà de Porreres
Joan Barceló, regidor de MES,
Antònia Llaneres, ciutadana de Porreres.
Francesca Mora, Batlessa de Porreres
Neus Ramis, Quòrum Consultors.

S’excusen:
- Ake Mora, ciutadà de Porreres
- Miquel Àngel Veny, regidor del PSOE,
- Esteve Barceló, ciutadà de Porreres,

La reunió comença amb la benvinguda de Francisca Mora, batlessa de Porreres que
dóna les gràcies per l’assistència dels i de les participants. A continuació, s’exposa
l’ordre del dia:
1) Resum del procés d’elaboració del Pla director de Participació ciutadana (a
càrrec de Neus Ramis)
2) Comentari obert sobre la proposta d’actuacions

Neus Ramis explica el procés d’elaboració del Pla director que ha conduit fins a la
identificació i concreció d’un conjunt de propostes que hauran de ser realitzades. Amb
l’ajuda d’un power point explica que el procés ha tingut tres fases diferenciades: la fase
de diagnosis en la que s’ha obtingut una fotografia fixa de l’estructura participativa de
Porreres (actors, dinàmiques, història participativa, estructura prevista en el reglament
de participació i en els òrgans i espais de l’Ajuntament). Aquesta diagnosis s’ha fet de
forma participada, amb entitats i associacions, entrevistes en profunditat i qüestionaris
online.
La diagnosis participada ha permès identificar les mancances i reptes en participació
ciutadana que existeix en el poble de Porreres, que s’han traduït en els eixos estratègics
que fonamenten el pla director. Per traduir els eixos estratègics en una proposta
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d’actuacions realitzable, compartida per la gent i viable s’han fet tres fites
participatives: una jornada participativa (durant la fira de tardor), on es va col·locar un
estant informatiu i participatiu davant de l’Ajuntament; s’ha obert un espai online
perquè la gent pogués opinar i es va realitzar un fòrum ciutadà, que va tenir lloc a la
Biblioteca municipal el passat 15 de desembre de l’any 2016 (si voleu ampliar la
informació, podeu consultar els informes tècnics a la web de l’Ajuntament, àrea
participació ciutadana).
Em aquest sentit, tots els membres coincideixen en que s’havia fet una gran feina
emperò, tal i com accentua n’Antònia Llaneres, hi hauria d’haver vingut més gent a
participar. Na Neus Ramis va respondre que aquest havia estat un repte especialment al
darrer tram del procés ja que a l’Ajuntament de Porreres i ha molt poc personal tècnic
dedicat a la gestió de projectes, pel que els regidors i regidores han de portat una gran
part de la càrrega de cada àrea. Tenint en compte també que aquests regidors/es no estan
a temps ple, es redueix la disponibilitat de personal en aquest sentit, pel que fa que
projectes d’aquest tipus costin més de difondre, mobilitzar i dedicar-hi temps. A més
d’aquest punt, és important accentuar que el tema del projecte en sí no ha estat fàcil de
divulgar i explicar, ja que a Porreres no hi havia hagut anteriorment aquest tipus de
participació ciutadana a partir de processos estructurats i de co-decisió.

A continuació es va passar al pròxim punt de l’ordre del dia, referent a repassar proposta
per proposta el pla d’actuacions previst pel Pla director. A la proposta sobre el Consell
d’Infants, en Joan Miralles intervé oferint ajuda en el procés de concreció
metodològica que es faci ja que ell està connectat amb persones italianes d’una regió en
concret on són pioners en aquest assumpte. Aquesta regió ha desenvolupat projectes de
participació fent que l’infant esdevingués un ciutadà de ple dret.
A continuació, Francisca Mora va explicar que es volia fer que la comissió municipal
de cultura ajuntés totes les comissions culturals que existeixen per diversos motius (com
la de música, la del museu, etc.). El que es pretenia era fer aquesta comissió més plural,
diversa i permetre que sigui l’espai on es debaten i decideixen els assumptes culturals
del poble.
En Joan Miralles va proposar d’introduir en el Pla director l’existència d’un alter espai
de debat i consens que funcionava, que era el Fòrum turístic i de comerç. En aquest
espai es debatia i posava en comú una agenda de mercats i activitats relacionades amb
aquests assumptes que permetia fomentar i potenciar el turisme en el poble. Les seves
trobades són freqüents i es considera un espai operatiu i de consens.
Na Francisca Mora va explicar que també era motiu de millora l’assumpte relacionat
amb la comunicació d’informació de l’Ajuntament a la ciutadania. En aquest sentit va
explicar com a la planta baixa de l’Ajuntament s’havien col·locat dues pantalles on
anaven passant les activitats culturals que es feien i on la gent hi podia interactuar
telemàticament. També va explicar que a partir del 2018 el Consell Insular donarà
facilitats als Ajuntament en participació ciutadana. Concretament oferirà un programa
online on les votacions i la participació virtual sigui segura, amena i possible. Aquesta
plataforma ajudarà a promoure la cultura participativa en el poble.
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Tant Joan Barceló com Mateu Sunyer comenten que els hi sembla molt bona proposta el
Pla, ambiciós i concret, però el gran inconvenient que hi veuen és la manca de personal
necessari per dur-lo a terme, lo qual es presenta com un repte. Neus Ramis explica com
en el seu parer, creu que els dos projectes més importants que impliquen més esforç són
els pressupostos participatius i el Consell d’Infants, en els que creu que s’haurà de
comptar amb ajuda externa. Per la resta, hi hauria d’haver realment un compromís
polític per part de l’equip de govern de fer funcionar les comissions com està previst.
Na Neus comenta que ella s’ofereix voluntàriament a fer-ne el seguiment i a dinamitzar
les reunions amb el GI dos cops a l’any, per assegurar que el Pla es vagi executant
segons lo previst.

Francesca Mora acaba la reunió donant les gràcies als membres assistents i convidantlos a assistir a la sessió informativa que es realitzarà pròximament per presentar el Pla
Director de Participació ciutadana.

I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió.
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