RENDIM COMPTES
juny 2015-novembre 2016

ÀMBIT:
SUBÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI OBERT I SEGUR
PARTICIPACIÓ

RESPONSABLES POLÍTICS: Fernando Alcaraz
* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

PROGRAMA
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN LA GESTIÓ
PÚBLICA

OBJECTIU
Pla de participació i
codecisió de la
ciutadania

ACTUACIONS PREVISTES
Aprovació del Pla de participació i codesició de Calvià
Elaborar un diagnòstic de la situació de participació a Calvià i
l'esborrany del Pla de participació i codecisió de Calvià
Desenvolupament i posada en marxa de la plataforma de
Participació de Calvià
Revisió i modificació de l'Ordenança de participació de
Calvià
Plens municipals participatius i iniciatives legislatives
populars

Desenvolupar
iniciatives de
participació
ciutadana en la gestió Pressuposts participatius
pública

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) participatiu

Pla de sequera

Centres Juvenils Autogestionats

Impulsar consells ciutadans

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Previst iniciar les actuacions durant l'any 2017
Previst iniciar les actuacions durant l'any 2017

N
x
x

En desenvolupament i càrrega de continguts, un nou web de participació ciutadana, www.participacalvia.es

x

En revisió, models d'altres administracions
S'han realitzat, en el marc d'una Comissió municipal, propostes de modificació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM) per possibilitar la participació ciutadana en els Plens municipals i les iniciatives legislatives
populars. Pendent d'aprovació pel Ple
L'Ajuntament de Calvià posa en marxa una primera experiència de pressuposts participatius, destinant
250.000€ del pressupost de 2017 a projectes proposats per la ciutadania.
El 10 d'octubre de 2016 s'inicia el període de recollida de propostes, en la qual hi poden participar les
persones empadronades a Calvià, majors de 16 anys, fent propostes d'inversió, dotació o subvenció, ja sigui
per a tot el municipi o per a alguna zona determinada.
Està previst que durant el mes de desembre de 2016 es sotmetin a votació les propostes que s'hagin
considerat viables pels equips tècnics de l'Ajuntament de Calvià.
Administració dels Pressuposts Participatius en la Plataforma de Participació www.participacalvia.es
Es va aprovar per acord de Ple del 24 de setembre de 2015 el Programa de Participació Ciutadana (PPC), i es
va publicar en el BOIB núm. 154, de 22 d'octubre de 2015. Es va donar publicitat al Programa de
Participació en el web municipal i mitjançant 3 anuncis en premsa local.
Les actuacions realitzades han estat:
- Edició de 5.000 exemplars de les Línies Bàsiques
- Apertura de l'Oficina d'Informació Pública durant l'horari del PPC
- Activada una bústia de correu electrònic per fer-hi suggeriments a la Revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana
- Realització de fòrums territorials i temàtics a diferents zones de Calvià
El 12 de setembre es va iniciar l'apertura d'un procés participatiu per a la redacció del Pla d'Emergència per
Sequera del terme municipal de Calvià.
En base al document "Avanç del Pla d'Emergència en Previsó de la Sequera de Calvià", elaborat per l'empresa
pública Calvià 2000, s'integraran totes les aportacions realitzades per grups d'interès: associacions,
organitzacions i particulars.
El període establert per fer-hi aportacions va ser de 2 mesos, i s'havien de fer arribar a l'ajuntament per
correu electrònic (plandesequiacalvia@calvia2000.es)
L'Ajuntament de Calvià ha recollit més de 500 propostes en els diferents instituts del municipi per elaborar
un Reglament per als centres juvenils autogestionats.
La primera fase es va iniciar el 12 de setembre, amb una actuació presencials als IES de Calvià (IES Bendinat,
IES Calvià, IES Son Ferrer), d'exposició i debat, i que va finalitzar a principis d'octubre amb la recollida de
propostes.
La segona fase s'iniciarà l'any 2017, ampliant la participació d'entitats juvenils. Està previst que els resultats
es publiquin en el web de Participació Ciudadana.
Previst iniciar les actuacions durant l'any 2017
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PROGRAMA
ASSOCIACIONISME

OBJECTIU
Impulsar
l'associacionisme

ACTUACIONS PREVISTES
Establir sistemes de coordinació amb les associacions de
Calvià i fomentar l'actualizació del Registre Municipal
d'Associacions
Diagnòstic de la situació de les entitats i associacions de
Calvià i elaboració i aprovació del Pla d'impuls de
l'associacionisme a Calvià
Incorporació de les entitats i associacions a la Plataforma de
Participació
Revisar i compartir usos dels locals municipals
Revisar gestió de subvencions
Gestionar patrimoni immobiliari adscrit a l'àrea i cedir-lo a
les associacions
Facilitar els tràmits de les associacions en diferents
departaments de l'Ajuntament

EVIDÈNCIES/RESULTATS
S'han mantingut diverses reunions amb les associacions de Calvià (29/09/2015, 01/10/2015, 30/11/2015
i juny 2016)

N

ESTAT*
P
F
x

Previst iniciar les actuacions durant l'any 2017
x
Previst incorporar espais de comunicació de les associacions de Calvià en el web municipal www.
participacalvia.es
D'acord amb l'Ordenança municipal, s'han revisat els usos compartits amb les entitats i associacions de
Calvià
S'han millorat i comunicat, d'acord amb la normativa vigent, els processos d'adjudicació i justificació de
subvencions a associacions de Calvià
S'han adquirit equips informàtics (d'ordinadors i impresores) per cedir a les associacions de Calvià
S'ha distribuït informació i documentació per a l'obtenció de permisos PARA.....
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