
  

 
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRIT ORIAL 

 
OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2016 

 
En primer lloc, cal explicar que el pressupost resultant pel proper exercici 2016 respon a 
l’anàlisi envers les despeses reals respecte a les anteriorment previstes del pressupost 
2015 per tal d’elaborar una proposta ajustada i viable. 
 
Una de les prioritats de la nostra àrea és garantir un pressupost que faci viable una 
participació ciutadana activa, donant cobertura a les iniciatives ciutadanes, tant 
sectorials com territorials, tant a nivell de festes com d’equipaments socioculturals. Així 
mateix, es preveu que la participació vagi més enllà del servei i s’estengui de manera 
transversal, incorporant un sistema de pressupostos participatius de cara al 2017.  
 
El principal objectiu de la nostra àrea per aquest 2016 és desenvolupar una cultura de 
participació activa entre la ciutadania. En aquest sentit, es contemplen els següents 
objectius generals: 
 
OBJECTIUS GENERALS: 

 
1. Impulsar que Participació ciutadana i coordinació territorial sigui un instrument 

de treball transversal de l’administració pública. 
2. Garantir mecanismes i instruments de participació ciutadana per a tota la 

població, incrementant la informació i la transparència de l’administració cap a 
la ciutadania. 

3. Obtenir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics del 
Servei de Participació mitjançant la priorització pressupostària d’activitats 
socioculturals, a través d’una racionalització pressupostària tenint en compte la 
vinculació per la naturalesa de la despesa. 

 
En relació als Pressupostos Participatius:  
 

1. Impulsar la creació de processos participatius per marcar les línies que definiran 
els pressupostos participatius per l’any 2017. dins el marc de la solidaritat i la 
reflexió conjunta, a través d’una comunicació bidireccional entre administració i 
ciutadania. 

2. Possibilitar als veïns i veïnes de tots els districtes la decisió referent a la 
realització d’accions en matèria de benestar i promoció social ja sigui per a 
projectes a iniciativa ciutadania, ja siguin de nova creació, existents o necessitats 
urgents dins l’exercici 2016. 

3. Facilitar difusió de la participació activa de tots els ciutadans de Palma en el seu 
entorn territorial. 

4. Donar protagonisme a la ciutadania per buscar solucions consensuades a les 
necessitats col·lectives, garantint la Transparència, la informació, l’eficàcia i 
l’eficiència dels recursos municipals. 

 
 
 
 



  

En relació a la Coordinació Territorial:  
 

1. Facilitar la descentralització de les activitats de la ciutat, creant una nova 
programació de festes i activitats socioculturals a districtes, dins l’àmbit de la 
coordinació territorial i a mode d’experiència  pilot. 

2. Iniciar la recollida de propostes i projectes per definir el model de ciutat i 
garantir la seva realització a través dels pressupostos participats. 

3. Recollir les inicatives en matèria de de festes i de casals de barri sorgides des de 
la base territorial i coordinar accions conjuntes de cara a tota la ciutat. 

 
En relació a les diferents programacions de festes:  
 

1. Garantir la possibilitat de que la Comissió de festes pugui establir el model, 
conjuntament amb la ciutadania, de les festes de la ciutat. Es preveu, en aquest 
sentit, una unificació de les partides pressupostàries destinades a la Nit de Sant 
Joan i Mare de Déu de la Salut per possibilitar un programa de festes durant els 
mesos d’estiu, que podrà acabar el mes de setembre amb la Trobada de Gegants 
que anteriorment s’incloïa a Mare de Déu i la convocatòria d’iniciatives 
ciutadanes ja iniciada al 2015.  

2. Incloure als programes festius iniciatives sorgides a nivell territorial i 
canalitzades a través dels districtes que enriquiran les festes de la ciutat, i 
potenciaran la descentralització d’aquestes. 

3. Possibilitar al teixit associatiu participar de l’organització i execució de les 
festes contemplat un augment de despeses derivat del fet de donar suport a 
aquestes iniciatives ciutadanes perquè s’incloguin a les diferents festes de 
Palma. 

4. Recollir iniciatives culturals que afavoreixin a sectors vulnerables de la nostra 
població per tal de millorar la seva visibilitat i afavorir la interculturalitat. 

 
En relació als Casals de barri: 
 

1. Fomentar la realització d’un diagnòstic de la situació actual dels casals de barri i 
possibilitar la realització d’una taula de casals que permeti un nou disseny del 
model de gestió actual. 

2. Potenciar la visibilització dels equipaments socioculturals en xarxa, augmentant 
la difusió de les seves activitats i garantint una imatge comuna. 

3.  Garantir condicions d’igualtat entre els centres de les diferents barriades, 
possibilitant la dinamització i les activitats educativo-culturals a tots els 
equipaments socioculturals de proximitat.  

4. Incrementar la partida d’activitats socioculturals per tal de millorar els serveis de 
difusió i promoció cultural garantint que aquest centres siguin una porta d’accés 
a la cultura per a tota la ciutadania. 

 
En relació a les inversions:  
 

1. Donar suport a les entitats ciutadanes que vulguin participar a la Cavalcada de 
Reis, aportant infraestructures i espais que ho facin viables. 

2. Millorar la seguretat i coordinació dels serveis durant la realització de les festes, 
ampliant els mitjans de comunicació disponibles.  

 



  

 
En relació a Subvencions a Federacions i Associacions de Veïns. 
 

1. Garantir l’eficàcia del pressupost destinat a subvencions, unificant les 
convocatòries de Federacions i Associació de veïns 

2. Augmentar la quantia destinada a subvencions per millorar el seu finançament. 
3. Agilitar la tramitació, i mantenir l’avançament d’un 50 % per possibilitar l’inici 

de les activitats.   
 
En relació als Gegants i el Drac de na Coca: 
 

1. Augmentar la dotació de gegants per tal de potenciar  la participació dels 
Gegants i capgrossos de Palma a les trobades fora de la Illa.  

2. Renovar el vestuari dels gegants de la Sala per tal de garantir la seva 
conservació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


