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PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, i com a tals són els qui 

gaudeixen d’un major marge de maniobra per aplicar polítiques de proximitat i per 

promoure la participació de la ciutadania en els afers municipals. 

La participació ciutadana és una eina de transformació i progrés social molt potent, però 

perquè sigui realment útil no hauria de limitar-se a escoltar i recollir opinions de la 

ciutadania, sinó que cal prendre el compromís de fer-la efectiva i dotar-la del poder 

decisori necessari per incidir realment en el dia a dia dels diferents àmbits de la vida local. 

El bon funcionament del municipi no és una tasca exclusiva de l’Ajuntament, sinó que 

necessita la participació decidida dels ciutadans, més enllà de votar cada quatre anys per 

escollir els seus representants a l’administració local. La participació ciutadana és una 

eina per millorar la convivència, la solidaritat i per promoure la igualtat entre les persones. 

Quan s’impulsa i s’exerceix la participació ciutadana totes i tots som iguals, i això dignifica 

i dóna sentit a la democràcia. 

El pressupost municipal és una de les màximes expressions de l’autonomia municipal i de 

la voluntat política de qualsevol ajuntament, ja que plasma en forma d'inversions 

concretes les polítiques que es volen dur a terme a cada municipi. Donat que la gestió 

pressupostària és un tema d’especial interès que afecta a tots els ciutadans el pressupost 

municipal hauria de ser un dels documents més treballats i consensuats amb la mateixa 

ciutadania i el teixit associatiu. 

Així, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en els assumptes municipals, molts municipis 

han impulsat experiències de pressupostos participatius, en què els ciutadans poden 

proposar, influir i decidir directament sobre els pressupostos públics, mitjançant processos 

de participació ciutadana. Quan parlem del pressupost participatiu ens referim, en termes 

generals, als mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania i del teixit 

associatiu en l’elaboració dels pressupostos públics. No es tracta doncs de qüestionar la 

responsabilitat del govern local, sinó de permetre la implicació directa de la ciutadania en 

la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos 

econòmics existents. Aquestes experiències han estat diverses i s’han dut a terme sota 
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diferents fórmules, ja sigui destinant partides d’inversions per sotmetre-les a processos de 

participació ciutadana i consulta popular o també anant més enllà i plantejar un 

pressupost plenament participatiu, tot permetent a la ciutadania, a més de decidir com 

gastar, participar també en la gestió de les despeses (com educació, festes, esports, 

cultura, joventut, serveis socials, ocupació, etc). Així en molts municipis s’ha elaborat un 

Reglament del Pressupost Participatiu, un document on es defineix com es farà efectiva la 

participació, els actors (associacions i persones a títol individual), el tempo dels processos 

participatius, els mecanismes d’informació pública, etc. Al nostre entendre per tal que 

aquestes experiències siguin reeixides és fonamental que el debat amb la ciutadania que 

requereix el pressupost participatiu s’exerceixi d’una manera gradual i continuada. 

A Santa Eulària actualment no disposem de cap reglament específic ni de cap mecanisme 

que defineixi clarament com fer possible la participació de la ciutadania en un assumpte 

tan cabdal com és el pressupost municipal, però si comptem amb un Reglament de 

Participació Ciutadana que ja contempla en el seu article 31 apartat g) una mínima 

capacitat del Fòrum de Participació Ciutadana del municipi per a influir en el pressupost 

municipal. Nosaltres considerem que hem de desenvolupar i fer evolucionar aquest 

principi de participació que ja contempla el Reglament de Participació Ciutadana i dotar 

als nostres veïns d’eines formals per a participar en l’elaboració dels pressupostos 

municipals, tal com es va aprovar per part d’aquest Ple durant l’anterior legislatura.  

Donat que en els últims mesos aquest Ple s’ha encomanat l’aprovació d’un Reglament 

Orgànic Municipal, on estarà inclòs el nostre actual Reglament de Participació Ciutadana,  

pensem que és el moment idoni per a plantejar-se avançar en aquesta línia. 

Paral·lelament, veiem impossible una participació realment efectiva si no es facilita l’accés 

i l’anàlisi de la informació pressupostaria. Cada cop més, les institucions públiques 

alliberen dades pressupostàries i de transaccions, però la utilització de diferents 

estàndards i models comptables restringeix la utilitat d’aquesta informació. 

La Unió Europea, dins el programa marc “Horizonte 2020”, està impulsant una plataforma 

(OpenBudgets.eu) per resoldre aquest problema i que totes les institucions s’adaptin a un 

model homogeni de pressupostos per tal d’obrir la porta a interessants aplicacions 

(sobretot en el sector de l’anàlisi) i per proporcionar a periodistes, organitzacions civils, 

ONGs, ciutadans i altres administracions les eines i narratives necessàries per promoure i 

millorar la transparència fiscal. 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent 
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PROPOSTA D'ACORD  

 

1.- Impulsar al llarg de l’any 2020 un sistema de Pressupost Participatiu de cara a 

l’elaboració dels pressupostos municipals de 2021, creant una partida d’inversions que es 

sotmeti a debat ciutadà.  

 

2.- En l’àmbit de la comissió especifica creada per a la redacció del Reglament Orgànic 

Municipal elaborar una proposta de Reglament dels Pressupostos Participatius.  

 

3.- Transmetre aquesta proposta de Reglament dels Pressupostos Participatius al Fòrum 

de Participació Ciutadana per tal de puguin formular les propostes i suggeriments que 

considerin oportunes abans de la seva aprovació en Ple.  

 

4.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu s’involucrarà en el projecte “OpenBudgets.eu” 

del programa marc “Horizonte 2020” de la Unió Europea. 

 

 

A Santa Eulària des Riu, 21 de gener del 2020 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 

Òscar Rodríguez Aller 

Portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 


