
Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular i ERC-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL per a la implementació de 
mecanismes per impulsar els pressupostos participatius 
 
“Atès que els Pressupostos Participatius són una forma d'implicació de la ciutadania en la 
gestió directa d’un municipi mitjançant la qual els veïns i veïnes poden participar en l'elaboració 
del pressupost públic municipal i en la formulació de propostes per prioritzar despeses 
públiques. 
 
Atès que des que l'any 1989 es van engegar les primeres iniciatives a la ciutat brasilera de 
Porto Alegre, la figura dels Pressupostos Participatius ha anat guanyant presència en moltes 
ciutats del món i s’ha reconegut com a mecanisme eficient de millora de la gestió pública. Als 
Països Catalans tenim molts exemples amb els destacats casos de ciutats de més de 100.000 
habitants com Sabadell o Terrassa, i altres localitats més petites com Vilafranca del Penedès o 
el Figaró-Montmany. 
 
Atès que el Pressupost Participatiu té com a principal objectiu la participació directa dels 
ciutadans i ciutadanes amb la finalitat d'establir les principals necessitats quotidianes de la 
ciutat i incloure-les al pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant 
un seguiment dels compromisos aconseguits. 
 
Atès que els Pressupostos Participatius promouen que la ciutadania no sigui simple 
observadora indirecta d’esdeveniments i de decisions alienes, i que promouen que el poble i la 
seva gent esdevingui protagonista activa d’allò que passa al seu municipi, eixamplant els límits 
de la democràcia representativa. 
 
Atès que uns Pressupostos Participatius contribueixen a aconseguir una major transparència, 
eficiència i eficàcia en el govern municipal, i a impulsar el debat entre representants municipals, 
personal tècnic i ciutadania sobre com es gestionen els recursos municipals, millorant així la 
comunicació entre l’administració local, la societat civil i els moviments socials. 
 
Atès que els Pressupostos Participatius fomenten la reflexió activa i la deliberació política al 
generar espais de debat transversals, i que ofereixen als veïns i veïnes l'oportunitat d’aprofundir 
en el coneixement dels problemes col·lectius de la ciutat i d’intervenir per resoldre’ls.  
 
Atès que és necessari que els veïns i veïnes, que coneixen les necessitats quotidianes dels 
seus carrers, barris i de tot el poble, decideixin com es distribueixen els recursos públics. 
 
Atès que la democràcia real pren substància quan s'exerceix presencialment en els espais de 
presa de decisions, i que cal entendre la participació ciutadana com a fenomen que desborda la 
mera aportació puntual d'iniciatives i que va més enllà d’una ocasional eina de consulta cívica. 
 
Atès que l'exercici d’una democràcia quotidiana exercida des de la base de la societat amb 
oportunitats de participació real serveix per disminuir la distància entre administradors i 
administrats. I per tant, suposa a la vegada millorar la qualitat de la nostra democràcia local i 
l’eficiència de l’organització municipal.  
 
Atès que cal obrir els serveis municipals a la participació popular per vetllar pel compliment dels 
drets socials de tots i totes, i que cal impulsar un sistema de presa de decisions més 
redistributiu, incloent i respectuós envers la diversitat interna de la societat catalana per tal de 
superar la xacra de l’exclusió social i de tota expressió de discriminació per raons de gènere, 
condició social o lloc d’origen. 
 
Atès que els Pressupostos Participatius podrien ser un element complementari a la presa de 
decisions en múltiples àmbits (en l’ordre polític, en l'econòmic, en el cultural i en el social) per 
construir una societat més justa i igualitària, posant a l’abast de la ciutadania la responsabilitat 
de decidir en què invertir o gastar els diners, però essent alhora una eina pedagògica per 
gestionar uns recursos econòmics limitats i determinar quines partides econòmiques són 
accessòries a l'hora de realitzar una despesa pública. 
 



Atès que el pressupost municipal hauria d’aplegar al seu voltant un consens popular prou sòlid i 
ajustar-se a les necessitats i prioritats expressades des del poble i que en conseqüència 
s’haurien d’implementar els mecanismes participatius adients per garantir l’accés a la 
ciutadania de la  informació relativa als pressupostos municipals. 
 
Atès que les aspiracions democràtiques transcendeixen els processos electius regulars i 
periòdics, i que rauen en la possibilitat de donar poder al poble per defensar el que és de tots i 
intentar buscar el ben comú.   
 
Atès que la iniciativa d’uns pressupostos participatius per Riudoms té la intenció d’aconseguir 
que la ciutadania es converteixi en protagonista activa i responsable d’allò que passa al nostre 
poble,  esforçant-se en la cerca de solucions compartides i de polítiques més justes,  
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de Riudoms 
l’adopció dels següents ACORDS:   
 
PRIMER. Demanar a l’Equip de Govern que, en base al dret a decidir dels ciutadans i 
ciutadanes de Riudoms, engegui un procés participatiu amb el suport tècnic adient, de manera 
que al llarg del 2016 es pugui implementar un model de Pressupostos Participatius a Riudoms, 
ja siguin de base associativa, mixta o individual, i que en aquest procés s’estableixi la quantia 
de recursos sobre la qual els ciutadans podran decidir de forma que quedi reflectit als 
pressupostos municipals que haurien d’aprovar-se a finals de 2016. 
 
SEGON. Que una vegada aconseguit l'acord polític es procedeixi a activar una campanya de 
difusió pública per donar a conèixer a la ciutadania el procés. Aquesta campanya hauria 
d'aconseguir, amb el desenvolupament de diverses metodologies, constituir un Grup Motor de 
veïns i veïnes que impulsarà el procés i serà el responsable de redactar l’Autorreglament del 
Pressupost Participatiu, amb el suport i assessorament tècnic que sigui requerit.   
 
TERCER. Que paral·lelament s’iniciï un procés d'informació dirigit específicament a els sectors 
més actius de la ciutadania, a associacions, col·lectius i moviments socials presents al municipi, 
amb la finalitat d’anar implicant successivament a totes les capes de ciutadania que siguin 
susceptibles d'incorporar-se al projecte.   
 
QUART. Que s’iniciïn alhora processos formatius amplis i oberts on, a través de jornades i 
trobades, la ciutadania pugui anar prenent idea del funcionament del Pressupost Participatiu i 
també pugui conèixer com funciona aquesta experiència en altres llocs i municipis.   
 
CINQUÈ. Que les propostes ciutadanes sorgides de les assemblees i trobades, de caràcter 
sectorial i/o territorial, siguin defensades per les persones escollides en les pròpies reunions 
com a delegades o representants i sotmeses a informes de viabilitat tècnica i jurídica i, en el 
cas que siguin factibles, a informes tècnics de caràcter econòmic amb la finalitat d'elaborar un 
pressupost orientatiu del seu cost. En tot cas les propostes hauran de garantir l’equilibri i 
solidaritat entre els diferents barris i sectors, així com també establir les línies grogues respecte 
a les àrees prioritàries per als serveis públics.   
  
SISÈ.  Que és conformi amb les persones escollides com a representants o delegades un 
òrgan de representació del Pressupost Participatiu: la Taula o Consell de Pressupostos 
Participatius.  Que aquest òrgan sigui l'encarregat de dur a terme la priorització de propostes 
amb la finalitat de determinar quins s'han de portar finalment a terme, d'acord als recursos 
disponibles per a que s’integrin en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Riudoms a 
determinar a finals de l’any 2016”.    


