
Pressupostos participatius, el camí per democratitzar l’Ajuntament 

Abans del 31 de desembre de cada any, els ajuntaments han d’aprovar els 

pressupostos municipals per l’any següent, sempre sota de la dura legislació 

espanyola que coarta les possibilitats dels nostres consistoris. Si no s’aproven, es 

prorroguen els aprovats l’any anterior fins l’aprovació d’uns nous pressupostos.  

Els pressupostos municipals preveuen els ingressos i despeses de l’Ajuntament i de 

tots els seus ens dependents, com la Fundació Gaudí o l’empresa Riudoms Gestió, 

entre d’altres. Aquests ingressos i despeses es divideixen en capítols segons el seu 

origen i/o finalitat (impostos, taxes, subvencions d’altes administracions, inversions, 

amortitzacions del deute, etc.). Un resum de les dades del pressupost es pot trobar en 

el Butlletí Oficial (es pot consultar digitalment cercant l’eBOPT).  

Des de la CUP Riudoms fem una demanda pública a l’equip de govern perquè durant 

els propers exercicis econòmics (2017, 2018 i 2019) desenvolupin uns pressupostos 

participatius. Ja vam presentar una moció en el Ple de novembre de 2015 (rebutjada 

per l’equip de govern) i seguirem treballant perquè facin arribar la informació respecte 

al desenvolupament dels pressupostos a totes les forces del consistori amb la màxima 

antelació possible (superant les 48 hores mínimes exigides per llei).  

També és necessari que, acompanyades d’una bona campanya de difusió i 

conscienciació entre els riudomencs, es generin dinàmiques de participació ciutadana 

per tal que alguns apartats del capítol de despeses del pressupost es puguin decidir 

entre els veïns. Per exemple, es poden recollir propostes sobre en què cal que 

l’Ajuntament de Riudoms dediqui els diners destinats a inversions. Després, posant en 

comú totes les dades, arguments a favor o en contra i mitjançant debats públics i 

sobretot, amb la màxima antelació possible, els riudomencs tindran la capacitat de 

decidir quines són les millors opcions per al desenvolupament del poble durant el 

següent any. 
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