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1

INTRODUCCIÓ

El Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), és l’instrument general d’ordenació del territori de
l’illa de Mallorca i dels seus illots i aigües interiors. Li correspon l’ordenació de tot allò que,
transcendint l’àmbit estrictament municipal, es refereixi als assentaments humans, a les
activitats que es duen a terme sobre el territori, als usos als quals aquest es destina, a la creació
de serveis comuns per als municipis i a les mesures per millorar la qualitat de vida i protegir el
medi natural.
El Pla Territorial Insular de Mallorca va ser aprovat per Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 13
de desembre de 2004 (BOIB núm. 188 Ext. De 31 de desembre de 2004) i va entrar en vigor el
dia 1 de gener de 2005.
La nombrosa normativa sobrevinguda que afecta el contingut i l’abast del Pla, fa recomanable
una actualització d’aquest; però s’ha de tenir en compte la circumstància que resta pendent de
revisió el marc normatiu de l’ordenació del territori i de les directrius d’ordenació territorial.
Igualment al llarg dels anys de vigència el PTIM ha sofert diverses modificacions.
La situació descrita, fa convenient iniciar una revisió parcial i també perquè en aquets 12 anys
de vigència, i a causa de la crisi econòmica i l’estancament que aquesta provocà, no s’han
complert les expectatives ni les projeccions inicials previstes l’any 2004.
Per altra banda, la legislació vigent recull la participació ciutadana com a peça fonamental del
sistema democràtic. (punt 2, marc jurídic).
En aquest context s’elabora el Pla de Participació ciutadana en el marc de la revisió parcial del
Pla Territorial Insular de Mallorca.

1.1 LA PARTICIPACIÓ I EL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA
REVISIÓ PARCIAL DEL PTIM?
La participació pública és una expressió àmplia que sol referir-se a diverses formes de
participació de la ciutadania en general i els diversos agents que conformen la nostra societat
envers a una temàtica o política pública.
En aquest sentit, la utilització de la participació ciutadana en la determinació de les actuacions i
estratègies de futur de l’illa de Mallorca mostra la voluntat del Consell per recollir les opinions i
propostes dels diversos sectors i agents d’interès, amb l’objectiu de revisar de manera
participada el Pla territorial Insular de Mallorca (PTIM) i aconseguir involucrar els principals
actors del territori per a consensuar les perspectives i planificació de futur.
El Pla de participació ciutadana és el document que expressa les mesures i actuacions
previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels
treballs d’ordenació, com la informació pública, formulació de suggeriments o propostes durant
el procés de participació.
Cal destacar que també s’inclouen dins del Pla de participació ciutadana accions pròpies d’un
pla de comunicació, necessàries per a fer arribar les convocatòries de participació i engrescar a
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la ciutadania a expressar-se a través dels mitjans de comunicació previstos, així com a generar
un sentiment d’expectativa i implicació amb el procés de revisió parcial del PTI de Mallorca.

1.2 OBJECTIUS
L’objectiu principal del procés de participació és involucrar als principals agents
socioeconòmics (ajuntaments i altres institucions, agents socials, culturals i econòmics,
propietaris privats –associats o no- i ciutadania en general) en la revisió de la situació actual i
definició de les perspectives de futur de la planificació territorial de l’illa de Mallorca.
Amb el procés de participació es persegueix:
•

Aconseguir el compromís i la implicació dels principals agents implicats.

•

Recollir visions i opinions dels principals agents socials, culturals i econòmics implicats
en el territori i les administracions (Ajuntaments, Consell de Mallorca, Govern de les Illes
Balears) sobre la planificació i perspectives de futur de l’illa de Mallorca, basant-se
principalment en els tres primers pilars del PTIM.

•

Fomentar el debat i prioritzar els punts de consens entre els assistents a les sessions.

•

Millorar els ponts de comunicació i diàleg entre els agents del territori i la mateixa
administració.

1.3

RESULTATS

El resultat del procés de participació de la revisió parcial del Pla Territorial Insular de Mallorca
permetrà disposar d’una estratègia per al desenvolupament futur de l’illa de Mallorca el màxim
de consensuada entre els principals agents implicats en aquest territori.
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2

MARC JURÍDIC
2.1 FONAMENT JURÍDIC DE LA PARTICIPACIÓ

El Programa de Participació Ciutadana del PTI de Mallorca es fonamenta jurídicament en el que
disposen:
•

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears

•

Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl

Concretament l’article 6 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears recull que:
“les administracions públiques han d’establir vies de relació directa amb la ciutadania que, amb
el subministrament previ de la informació veraç i suficient que es consideri, proporcionin
informació per tal d’adequar el disseny de les polítiques públiques a les demandes i inquietuds
de la ciutadania”
A més la l’article 12 de la llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl recull que:
“els ciutadans i ciutadanes tenen dret a participar efectivament en els procediments
d’elaboració i aprovació dels instruments d’ordenació territorial i urbanística i d’execució en els
períodes d’informació pública”

Així mateix la llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT), que estableix els
instruments d’ordenació territorial com els plans territorials insulars, el seu contingut,
procediment d’elaboració i revisió, en determina els terminis d’informació pública(capítol 2).
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3

FASES DEL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’empresa encarregada de desenvolupar el Pla de Participació Ciutadana del PTIM, Lavola,
posarà a disposició del procés un equip pluridisciplinar que vetllarà per garantir el bon
funcionament de les diferents accions previstes.
A continuació es detalla la metodologia i les tasques a realitzar en el procés de participació de la
revisió parcial del PTIM.
A més de les tasques de participació presencials, Lavola, també s’ofereix per donar suport en les
tasques de difusió i comunicació digital del procés que es realitzaran des del Consell (veure punt
3.6.), tot i que queden excloses en la relació de tasques descrites pel Consell de Mallorca els
aspectes relatius a la difusió i comunicació.
Tal i com va definir el Consell de Mallorca en els requeriments de la convocatòria de contractació,
els treballs de redacció i execució del pla de participació ciutadana en el marc de la revisió parcial
del Pla Territorial Insular de Mallorca es realitzaran en 4 fases:

Fase 1.
Accions
preliminars

Fase 2.
Assistència
tècnica en
informació
pública
proposta
preliminar
revisió parcial
PTIM

Fase 3.
Assistència
tècnica en
difusió
aprovació
incial revisió
parcial PTIM

Fase 4.
Conclusions

Per a cadascuna de les fases s’han proposat diverses actuacions de participació presencial, de
participació virtual i de comunicació. Algunes d’aquestes mesures corresponen a mesures
continuades o presents en tot el procés i així es descriuen en els apartats següents.
D’altra banda, durant el procés de participació s’aniran ajustant aquells aspectes que el Consell
de Mallorca consideri importants per aconseguir un millor resultat del procés, sempre i quan les
partides pressupostàries dels elements modificats siguin equivalents. En aquest sentit, Lavola
mostra total capacitat d’adaptació al llarg del projecte.
A continuació es detallen les característiques de la metodologia de treball proposada i les
diferents fites a assolir i que es sintetitzen abans en el següent esquema:
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Fase 1.
Accions preliminars
Participació presencial
• Conceptualització procés
participació
•Mapa d'agents rellevants
• Aprovació del Programa de
Participació Ciutadana

Fase2.
Assistència tècnica en
informació pública proposta
preliminar revisió parcial PTIM
Participació presencial
•Sessions
Sessions taules de debat
territorials
•Inca
Inca
•Manacor
Manacor
•Palma
Palma
•Sessions
Sessions taules de debat
sectorials ((en base els 3
primers pilars del PTIM)
•Informe
Informe tècnic de retorn

Fase 3.
Assistència tècnica en difusió
aprovació incial revisió parcial
PTIM
Participació presencial
•Jornada presentació
document aprovat
inicialment de revisió
parcial del PTI de Mallorca

Fase 4.
Conclusions
Participació presencial
•Informe tècnic de
conclusions

Participació virtual

Participació virtual

Participació virtual
•Enquesta
Enquesta on
on-line

Comunicació
•Nota de premsa
•"twits" presència a les xarxes
socials

Comunicació
•Nota
Nota de premsa
• "twits" presència a les
xarxes socials
• Díptic
íptic
• Continguts web

Participació virtual
• Enquesta on-line

Comunicació
•Nota de premsa
•"twuits" presència a les
xarxes socials
•Continguts web
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Comunicació
•Nota de premsa
•"twuits" presència a les
xarxes socials
•Continguts web

3.1 FASE 1. ACCIONS PRELIMINARS
3.1.1 CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
Com a fase preliminar al procés participatiu es treballarà, conjuntament amb el Consell de
Mallorca, i concretament amb el Departament de Territori i Infraestructures, la conceptualització
del procés de participació.
La conceptualització és planteja com una fase estratègica que condicionarà el procés, els seus
objectius i el resultat final. Bona part de l’èxit del procés rau en com s’orienti i és planifiqui el
procés, pel que cal destinar un esforç en les tasques preliminars de planificació del procés.
En aquesta fase es durà a terme una reunió interna de treball entre Lavola i el Consell de
Mallorca per tal de conceptualitzar el procés de participació i elaborar un document base per a la
participació. Per a la conceptualització del procés es proposa treballar en els següents temes:
•

Adaptació dels documents i materials per posar a debat. De manera preliminar al procés
de participació Lavola s’encarregarà d’adaptar la documentació del Pla Territorial Insular
de Mallorca i d’altres documents i informació que pugui ser d’interès en el procés de
participació per tal d’oferir un format més comunicatiu que faciliti la seva comprensió i
permeti optimitzar les dinàmiques de participació.

•

Concreció dels objectius de la participació. En aquesta fase preliminar de
conceptualització cal concretar els principals aspectes que volem obrir a la participació.
Aquest procés ha de permetre revisar el desenvolupament del PTIM aprovat al 2004 i
l’evolució d’aquest els darrers anys, per tal d’establir les prioritats de futur.

•

Concreció del mapa d’actors i de la difusió del procés. Amb el suport del Consell de
Mallorca es definirà el mapa d’actors prioritaris a convidar en el procés de participació. Tot
i que les tasques de difusió del procés queden fora d’aquests treballs, Lavola oferirà una
assistència tècnica al Consell per a concretar els canals de difusió més adequades per
arribar a un màxim d’actors del territori i obtenir un major consens i participació.

•

Concreció dels sectors i territoris del procés de participació. El procés de participació ha
d’abastar el territori de l’illa de Mallorca (prenent 3 ciutats de referència) i els tres
primers pilars en els que es fonamenta el PTIM:
−
−
−

3.1.2

Pilar 1. Distribució coherent del creixement
Pilar 2. Espai protegit
Pilar 3. Reenfocant el desenvolupament

ELABORACIÓ DEL MAPA D’ACTORS

A l’hora de dissenyar el procés de participació és necessari tenir ben identificats tots els actors i
interlocutors més rellevants que hauran de participar en el procés. Donat que el territori de l’illa
de Mallorca es troba tant en mans privades com públiques, és fonamental poder implicar els
principals agents privats, de manera associada o no, i les administracions públiques en un
procés de participació sobre el present i el futur planejament de l’illa.
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Els objectius d’aquesta fase seran:
•

Disposar d’una base de dades amb tots els sectors, administracions, col·lectius i agents
implicats que siguin d’interès en el procés de participació.

•

Tenir un registre actiu i actualitzat de les entitats, administracions públiques i agents
claus que poden implicar-se en el procés participatiu.

Lavola planteja una proposta de mapa d’actors que es podrà actualitzar i validar amb el Consell
de Mallorca. En principi els principals tipus d’agents que caldrà tenir en compte en el procés són:
− Ajuntaments dels municipis de l’illa
− Altres administracions implicades (Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears,
Mancomunitats...)
− Agricultors, ramaders i propietaris forestals
− Empreses turístiques
− Entitats conservacionistes i de custòdia del territori
− Centres educatius
− Centres d’investigació i museus
− Propietaris privats (associats o no)
− Altres
Tenint en compte que es realitzaran 3 sessions territorials en 3 punts de l’lla (Palma, Manacor i
Inca), s’agruparan els ajuntaments dels municipis de l’illa segons proximitat a un dels municipis
en que es desenvoluparan les sessions.
Per a cada actor identificat es valorarà el grau de rellevància per a participar en el procés de
participació (entesa com el grau d’importància de la seva presència en el procés de participació)
i el seu àmbit territorial (Inca, Manacor i Palma) i àmbit sectorial principal , si s’escau, (també en
base els 3 primers pilars en que es fonamenta el PTIM).
Una vegada identificats els actors i creada la base de dades es realitzarà, d’acord amb el Consell
de Mallorca, una valoració d’aquests agents en funció de la seva rellevància, per tal de saber en
quines sessions del procés participatiu la seva assistència es considerarà més necessària.

3.2 FASE 2. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA PRELIMINAR
DE REVISIÓ PARCIAL DEL PTIM
Una vegada definit el procés de participació i elaborat el mapa d’actors, comença la fase 2, en la
que es donarà a conèixer la proposta preliminar del Pla Territorial Insular de Mallorca(PTIM) i
s’iniciarà la participació ciutadana, a través de les sessions de debat territorials i sessions
sectorials.
Les sessions es plantegen amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que siguin
sessions on el protagonista siguin els agents assistents. La durada prevista d’aquestes
sessions serà d’unes 2,5 hores.
Lavola planteja que les sessions de debat es facin amb 2 tècnics experts amb les principals
funcions:
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•

Contextualitzar l’objectiu de la sessió dins el procés

•

Explicar l’objectiu del debat i com es dura a terme

•

Fer una bona gestió del temps

•

Tenir iniciativa i empatia per afavorir el debat

•

Tenir la capacitat de clarificar i parafrasejar les aportacions i comentaris per tal de
compartir i consensuar cadascuna de les aportacions sorgides.

Lavola també s’ocuparà de les tasques de:
•

Suport al Consell en les tasques relatives a la convocatòria de les sessions i registre
d’inscrits.

•

Suport en les tasques de difusió i comunicació que farà el Consell (proposta de nota de
premsa + “twuit”)

•

Senyalització dels espais de debat

•

Control dels assistents. Realització de totes les tasques d’assistència tècnica
relacionades amb la recepció i control dels assistents a les sessions.

•

Material informatiu. Lavola portarà el material i informació que es consideri necessària
posar a l’abast per tal que els assistents a les sessions puguin opinar amb una base de
coneixement suficient. S’entregarà a cada assistent com a material de suport un resum
imprès (una part comuna i d’una part específica, segons la sessió).

•

Material per a les dinàmiques. Lavola portarà el material necessari per al correcte
funcionament de la dinàmica acordada (dossier informatiu, murals/pissarres per escriure
aportacions i/o conclusions, targetons, bolígrafs...)

3.2.1

SESSIONS TAULES DE DEBAT TERRITORIALS

Per una banda s’organitzaran tres sessions territorials amb l’objectiu d’englobar tota l’illa i
d’apropar el procés de participació del PTIM al territori. Així es farà una sessió en cadascuna de
les 3 ciutats representatives de l’illa, aconseguint la proximitat del procés i la possibilitat de
condensar la participació ciutadana d’una determinada àrea en una sessió:
•

Inca

•

Manacor

•

Palma

Les sessions/taules de participació ciutadana s’enfoquen a la ciutadania en general, però es
preveu convidar de forma especial als principals agents detectats en el mapa d’actors.
Les sessions es plantegen amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que siguin
sessions on la protagonista sigui la ciutadania i pugui dir la seva i fer propostes. Cadascuna
d’aquestes sessions constarà de quatre grans blocs:
La primera, part introductòria que tindrà els continguts que es detallen a continuació:
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•

Explicació de l’objectiu de la convocatòria

•

Explicació de la dinàmica de la sessió
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•

Descripció de la informació que es subministrarà

En la segona part de la sessió, l’equip redactor del PTIM amb el suport de Lavola exposarà la
proposta preliminar de revisió parcial de PTIM, fent èmfasi i ampliant la informació respecte
l’àrea territorial en la qual es porti a terme la sessió . Els assistents a la sessió disposaran d’un
material de suport, per tal que aquests puguin opinar amb una base de coneixement suficient.
Aquesta informació es basarà principalment en els treballs elaborats per a la redacció del PTIM i
constarà d’un resum imprès que descriurà amb llenguatge entenedor la proposta preliminar de
la revisió parcial del PTIM, amb una part comuna i una part específica, adaptada a cada sessió
territorial.
La tercera part, consistirà en una dinàmica de participació activa en la que seran els assistents
els que prendran protagonisme (algunes de les propostes metodològiques que es proposen són
la tertúlia cafè o dinàmiques de treball conjuntes sobre plànols). Hi haurà una primera part molt
breu de treball i reflexió individual i, tot seguit, s’iniciarà el treball en petits grups i sobre plànols i
aspectes concrets de l’illa, que garanteix que es reflecteixin les diferents opinions i
preocupacions dels ciutadans respecte al futur de l’illa de Mallorca, així com els dubtes sorgits.
Exemples de sessions de participació dinamitzades per Lavola

Per últim, es farà una valoració final i posada en comú de les principals conclusions obtingudes
al llarg de la sessió i s’obrirà, si s’escau, un torn obert de paraula i debat, en el qual els assistents
podran realitzar aquelles preguntes o demandes d’aclariment o concreció que considerin
necessàries.
Majoritàriament i en la mesura del possible les sessions es realitzaran en sales/espais públics i
en horari de tarda, per tal de facilitar l’assistència i maximitzar la participació ciutadana.
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3.2.2

SESSIONS TAULES DE DEBAT SECTORIALS

Per altra banda s’organitzaran tres sessions sectorials amb l’objectiu de debatre sobre els tres
primers pilars que fonamenten el PTIM:
•

“Pilar 1. Distribució coherent del creixement, que ha de reequilibrar el desmesurat procés
urbanitzador dels darrers anys, que s’ha concentrat de manera prioritària als municipis
turístics de la costa.

•

Pilar 2. Espai protegit. Cal pensar Mallorca com un territori únic i continu on cada peça té
un paper on els espais tant urbans com rurals i naturals es relacionen harmònicament.

•

Pilar 3. Reenfocant el desenvolupament. Nous paràmetres per assentar-se sobre el
territori, que han de donar fi a la degradació urbanística de l’illa i que han de suposar
començar-ne una recuperació.”

Les sessions/taules de participació ciutadana s’enfoquen a la ciutadania en general, però en
aquestes es preveu convidar de forma especial als principals agents detectats en el mapa
d’actors i que tenen relació amb els pilars que es treballaran.
Les sessions es plantegen amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que siguin
sessions on la protagonista sigui la ciutadania i pugui dir la seva i fer propostes. Cadascuna
d’aquestes sessions constarà de quatre grans blocs, amb una estructura bàsica semblant a la
de les sessions territorials:
La primera, part introductòria, que tindrà els següents continguts:
•

Explicació de l’objectiu de la convocatòria

•

Explicació de la dinàmica de la sessió

•

Descripció de la informació que es subministrarà

La segona part de la sessió, l’equip redactor del PTIM amb el suport de Lavola exposarà la
proposta preliminar de revisió parcial de PTIM, fent èmfasi i ampliant la informació en relació a un
dels pilars en que es fonamenta el PTIM i el qual sigui l’eix de la sessió que es porti a terme. Els
assistents a la sessió disposaran d’un material de suport, per tal que aquests puguin opinar
amb una base de coneixement suficient. Aquesta informació es basarà principalment en els
treballs elaborats per a la redacció del PTIM i constarà d’un resum imprès que descriurà amb
llenguatge entenedor la proposta preliminar de la revisió parcial del PTIM, i que constarà d’una
part comuna i d’una part específica, adaptada a cada sessió sectorial.
La tercera part, consistirà en una dinàmica de participació activa en la que seran els assistents
els que prendran en protagonisme (algunes de les propostes metodològiques que es proposen
són la tertúlia cafè o dinàmiques de treball conjuntes entorn l’eix de debat). Hi haurà una primera
part molt breu de treball i reflexió individual i, tot seguit, s’iniciarà el treball en petits grups i
sobre un dels pilars en que es fonamenta el PTIM, el que garanteix que es reflecteixin les
diferents opinions i preocupacions dels ciutadans respecte al futur de l’illa de Mallorca, així com
els dubtes sorgits.
Per últim, es farà una valoració final i posada en comú de les principals conclusions obtingudes
al llarg de la sessió i s’obrirà, si s’escau, un torn obert de paraula i debat, en el qual els assistents

14

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL MARC DE LA REVISIÓ PARCIAL DEL PLA
TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA

podran realitzar aquelles preguntes o demandes d’aclariment o concreció que considerin
necessàries.
Les sessions sectorials al convocar concretament els agents implicats, es realitzaran en la
mesura del possible, en horari de matí, en sales/espais públics i paral·lelament a les sessions
territorials.

3.2.3

INFORME DE RETORN DELS RESULTATS

Amb posterioritat a les sessions de debat territorials i sessions sectorials s’elaborarà un informe
tècnic de retorn dels resultats, en el que es recolliran les conclusions de cada trobada. Aquest
document es farà arribar al Consell de Mallorca per a que el pugui publicar i difondre a la seva
web i/o mitjans habituals i també s’enviarà per correu electrònic a les persones assistents a
cada sessió de debat i que hagin facilitat les seves dades en la sessió en la que participin (es
posarà un formulari a disposició) . Aquest informe s’enviarà en menys de 4 dies laborables
després de finalitzar la última sessió per tal d’oferir un retorn ràpid als assistents que ajudi a
donar coherència i credibilitat al procés.
En aquest document es recolliran totes les aportacions que seran traspassades a l’equip
redactor encarregat de la revisió parcial del PTIM.

3.3 FASE 3. PRESENTACIÓ APROVACIÓ INICIAL REVISIÓ PARCIAL
PTIM
Una vegada realitzades les sessions de debat territorials i sectorials, i recollides les conclusions
i integrades en un informe tècnic de retorn dels resultats, s’haurà conclòs la fase 2 i es pot
procedir a iniciar la següent fase. En la fase 3 es planteja realitzar una jornada de presentació
del document de revisió parcial del PTIM aprovat inicialment.
En aquesta jornada es convidarà de manera especial a tots els assistents als diferents debats,
territorials i sectorials, però s’ampliarà també la convocatòria al conjunt d’agents del mapa
d’actors i a tota la ciutadania d’interès.
Lavola planteja realitzar aquesta jornada de presentació amb 2 tècnics experts per a conduir la
sessió, i amb una durada de 1,5h. Aquesta darrera sessió es planteja com una jornada de
finalització del procés participatiu en la que ja s’hauran rebut les diverses aportacions a la
planificació i alhora fer la presentació del document aprovat inicialment de revisió parcial del
PTIM.
Els assistents a la sessió disposaran d’un material complementari a la presentació. Aquesta
informació es basarà principalment en els treballs elaborats per a la redacció del PTIM i constarà
d’un resum imprès que explicarà amb llenguatge entenedor el document aprovat inicialment de
revisió parcial del PTIM.
Aquesta sessió tindrà una primera, part introductòria, que tindrà els següents continguts:
•

Explicació de l’objectiu de la convocatòria

•

Explicació de l’estructura de la sessió

•

Explicació del procés participatiu
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•

Descripció de la informació que es subministrarà

La segona part de la sessió, l’equip redactor del PTIM amb el suport de Lavola exposarà el
document de revisió parcial del PTIM aprovat inicialment. Per a la presentació dels resultats del
procés, que presentarà el Consell i Lavola, Lavola prepararà una presentació powerpoint que
serveixi per a donar a conèixer els resultats del procés (programa, sessions, assistents,
perfils...), les principals aportacions fetes i les propostes que acabarà assumint o incorporant el
Consell. Addicionalment a la presentació, els assistents a la sessió, disposaran del material
complementari que constarà d’un resum imprès que explicarà el document aprovat inicialment
de revisió parcial del PTIM.
La tercera part, consistirà en un torn obert de preguntes, en el qual els assistents podran
realitzar aquelles preguntes o demandes d’aclariment o concreció que considerin necessàries.

3.4 FASE 4. CONCLUSIONS
S’entregarà un informe tècnic de conclusions, en el qual es descriuran totes les actuacions
dutes a terme durant el procés de participació ciutadana, així com, es recolliran les aportacions
rebudes en les fases 2 i 3 del procés participatiu.
El document de conclusions de tot el procés de participació a realitzar per part de Lavola
recollirà:
•
Entitats i persones assistents a les sessions
•
Descripció de la dinàmica de les sessions (objectius, estructura i funcionament...)
•
Aportacions i acords sorgits a les sessions
•
Altres observacions i aspectes que puguin ser valorades.
Aquest informe s’enviarà en un termini màxim d’un any, des de la data d’adjudicació del
contracte. Aquest informe es lliurarà al Consell de Mallorca per tal que es pugui publicar i
difondre a la seva web i/o mitjans habituals i també s’enviarà als assistents que hagin facilitat
les seves dades en les sessions de participació i jornada de presentació (es posarà un formulari
a disposició).

3.5 ACCIONS DE PARTICIPACIÓ NO PRESENCIALS
El Consell de Mallorca disposa d’una Web i d’altres mecanismes de difusió del procés de
participació. Es considera important aprofitar aquestes eines per a complementar el procés de
participació presencial amb la participació no presencial a través d’un microsite específic. Lavola
proposa els continguts del microsite i s’encarrega d’elaborar una enquesta on-line per a facilitar
la participació no presencial.

3.6 DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DIGITAL
Una vegada definit el procés de participació i elaborat el mapa d’actors (fase 1), es planteja fer la
difusió del procés i del calendari de treball a través dels diferents eines de comunicació que
disposi el Consell (web, xarxes socials...). Lavola defineix en aquest Pla de participació ciutadana
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les eines de difusió i comunicació digital del procés. Tot i que els aspectes relatius a la difusió i
comunicació del procés de participació queden exclosos en la relació de tasques descrites pel
Consell de Mallorca, Lavola, oferirà suport per a les tasques de difusió i comunicació en aquests
aspectes:
•

Suport en la redacció de notes de premsa per a publicar als mitjans de comunicació locals.
Proposarà 4 notes de premsa (a l’inici o finalització de cada fase participativa)

•

Proposta de “twuit”, a l’inici o finalització de cada fase participativa

•

Disseny i producció un díptic explicatiu: en el que es descriurà el procés participatiu i les
vies de participació (es preveu la impressió de 1.000 exemplars).

•

Proposta continguts web, apartat específic per a accedir on-line a la informació del procés
participatiu i a la participació no presencial a través de l’enquesta on-line.
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4

CALENDARI
ANY 2017

TASQUES
setembre

Fases

1

accions
preliminars

octubre

novembre

ANY 2018
desembre

1

2

Conceptualitzaci
ó del procés de
participació
Elaboració del
mapa d’actors
Sessions taules
de debat
territorials

Assistència
tècnica en
informació
pública
Sessions taules
2
proposta
de debat
preliminar sectorials
revisió
parcial PTIM
Informe de
retorn de
resultats
Assistència
tècnica en
difusió
Jornada de
3
aprovació presentació
incial revisió
parcial PTIM
4 Conclusions

*

Informe tècnic
de conclusions
Participació no
presencial
(enquesta online)
Suport a la
difusió i
comunicació del
procés de
participació

* aquest espai de temps dependrà de la previsió de disposar del document de revisió parcial del Pla
Territorial Insular de Mallorca aprovat inicialment. Pel que en base a la data d’aprovació s’ajustarà
l’inici i execució de la fase 3.
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