
6.2/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM sobre la creació
d’una Comissió per regular els pressupostos participatius

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Els Pressupostos Participatius són una eina de participació i gestió del municipi mitjançant la qual,
la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals. Tenen com a
principal  objectiu  la  participació  directa  de la  ciutadania,  establint  demandes i  preocupacions en
matèria de despeses i  inversions,  perquè siguin inclosos en els pressupostos municipals anuals,
prioritzant necessitats i realitzant un seguiment dels compromisos assolits per l’Ajuntament. És per
tant,  una  aposta  decidida  per  un  nou  model  de  gestió,  en  el  qual  la  participació  ciutadana,  la
transparència i la corresponsabilitat són el pilar fonamental.

Atès que representarien una manera directa d’incidir en un dels aspectes cabdals de l’acció política:
el repartiment i la gestió dels diners públics. essent una via per condicionar la que possiblement és la
màxima expressió de l’autonomia municipal i  de la voluntat política d’un ajuntament, com són els
pressupostos municipals.

És en aquest sentit, que hem d’apostar per la Democràcia Participativa com a nova forma de govern
que es fonamenta en el desenvolupament de processos participatius a través dels quals la ciutadania
recupera l’espai públic i  desenvolupa les seves pròpies estratègies per intervenir  en l’entorn que
l’envolta.

Atès els límits dels instruments de la democràcia representativa, considerem que cal impulsar noves
formes  de  gestió  participativa  que  enforteixin  a  la  ciutadania  i  a  les  institucions  públiques.  El
pressupost participatiu ha de ser una eina útil per aconseguir l’apoderament econòmic, polític, social i
cultural de la ciutadania, en particular, dels sectors socials més exclosos, fomentant la participació
d’aquests  i  la  seva  capacitat  de  decisió  sobre  els  assumptes  municipals.  Creiem  que  els
pressupostos participatius han de ser entre altres virtuts una excel·lent eina per a la inclusió social.

Atès que el nostre Grup Municipal  ha sol·licitat en reiterades ocasions l’aplicació de partides per
elaborar pressupostos participatius tant en aquesta com en anteriors legislatures, presentant fins i tot
al·legacions en als pressupostos municipals en aquest sentit i  atès que en la darrera consulta a la
població  durant  els  dies  de  la  Fira  de  l’Avellana  s’ha  intentar  fer  una  primera  experiència  de
pressupost participatiu, malgrat no hi ha cap reglament ni normativa que desenvolupi el tema.

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  d’Esquerra-Avancem-AM  a  l’Ajuntament  de  Riudoms  proposa
d’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Crear una comissió de treball durant el darrer trimestre de 2018 que estigui formada per
representats polítics de tots els grups municipals, entitats i ciutadans i ciutadanes i que tingui com a
principal  finalitat  establir  un  pla  de  treball  (objectius,  metodologia,  procés,  difusió,  temporització,
reglament, etc.)  de com s'ha de portar a terme el procés de pressupostos participatius al nostre
municipi.

SEGON.- Realitzar durant el primer trimestre de 2019 un procés d'informació a la ciutadania, tipus
audiència  pública,  que  exposi  de  manera  pedagògica  les  principals  línies  d'actuació  dels
pressupostos municipals, així com les prioritats per al 2020.



Durant aquesta audiència es preveurà la possibilitat d'intervencions tant dels grups municipals com
dels ciutadans i ciutadanes durant el segon i tercer trimestre de 2019 . Finalitzada aquesta actuació
caldrà  fer  públic  el  contingut  de  la  mateixa  (documents  utilitzats,  temes  tractats,  aportacions
realitzades) a través de les vies de comunicació que l'Ajuntament de Riudoms ja té establertes (web
municipal, mitjans de comunicació municipals, xarxes socials, butlletins, etc.).

TERCER.- Iniciar durant el 2019 un procés per tal d'exercir experiències participatives reals per als
pressupostos de l'any 2020. Aquesta estarà basada en el debat i configuració de forma participativa
d'una part del pressupost del citat exercici, amb una dotació mínima de 150.000 €.

QUART.- Anar ampliant l'experiència de participació durant els quatre exercicis posteriors en unes
dotacions que s’incrementin al menys un 20% anuals respecte els anys anteriors».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.


