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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PODEMOS PER UNS
PRESSOPOSTOS PARTICIPATIUS.

Durant els anys de democracia s'han arbitrat i consolidat instruments de participació,
com els consells, les audiéncies publiques o les consultes munidpals. Els darrers anys,
pero, han posat de manifest que per evitar el distanciament entre la ciutadania i el
poder municipal, cal anar cap a noves formules de participado de la ciutadania i de
transparencia en la gestió municipal, Una de les mes importants, sens dubte, es
1'elaboració de pressupostos partidpatius.
La nova legislado ha millorat la transparencia deis Ajuntaments que donen a conéixer
mitjan^ant les seves webs las dades sobre la gestió municipal. Es evident la voluntat
cfimpuls de la participado d'aquest Ajuntament reflectida en el Reglament de
participació ciutadana aprovat per el Pie d'aquest Ajuntament y la feina feta en quant
ais Plans, a les línies de diáleg obertes en Consells, entitats i altres espais i a les
consultes realitzades a certs sectors de la ciutadania. Pero creiem que ha arribat el
moment de superar aquest nivell participatiu, i un primer pas es la posada en marxa
deis processos que permetin arribar a teñir una partida propasada per les veínes i els
veíns en els pressupostos de l/any 2021.
Aquesta Moció no pretén en cap moment posar en qüestió el carácter executiu del
govern municipal, legítimament elegit per la ciutadania, pero entén que hi ha encara
un important recorregut per garantir la participació de la ciutadania en els afers
municipals, tant peí que fa a 1'amplitud temática d'aquesta participado, com peí que fa
a la pluralitat deis participants i, sobre tot, al nivell de compromís del govern amb els
resultáis cfaquesta participado.
Des de que el 1989 la ciutat de Porto Alegre (Brasil) va aprovar el seu primer
pressupost participatiu, multitud de poblacions d'arreu del món han seguit el mateix
camí. També a Espanya i a la nostra comarca. Les poblacions que ens envolten,

Cornelia, Sant Feliu, Esplugues i Sant Boi de Llobregat teñen pressupostos participatius,
destinen una part deis seus pressupostos a alió que ha decidit la seva ciutadania.
Elaborar els pressupostos a partir de les preferéncies manifestades pels veíns i vemes,
els quals decideixen directament, constitueix una eina fonamental per democratitzar
les decisions municipals. Pero també es una eina essencial per capacitar la ciutadania
per a una participado responsable en els afers públics de la ciutat i peí seu
apoderament. Per aixó, des de la Conferencia de les Nacions Unides "Habitat 11"(1996),
1'ONU recomana els pressupostos participatius com una bona práctica de governan^a.
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Aquesta Moció fa una proposta que permet destinar una part deis pressupostos per el
proper any 2021 a actuacions decidides per la ciutadania i que s'ajustin a les seves
preocupacions e interessos. Aquest procés d'elaboració d'un Pressupost participatiu ha
de ser conduít per una Comissió o Equip, determinat peí Pie municipal i que hauria de
contemplar representado política, técnica i ciutadana.
Aquest Equip ha de determinar quins ámbits pressupostaris serán objecte del procés
participatiu i quins conceptes hauran de quedar al marge de la presa de decisions
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participativa (personal, despeses obligatóries ja compromeses; etc.). També ha de
definir els instruments informatius i participatius que s'hauran d'arbitrar per fer
possible el procés (dossiers informatius/ plataforma digital interactiva, sessions
informatives i propositives, formes d'aprovació, instruments d'harmonització, etc.).
La proposta d'una elaboració participativa del Pressupost municipal, ha de contemplar
diverses fases, que s/han de calendaritzar: una fase informativa i de sensibilització, en
la que s'ha de cridar la ciutadania a participar i s'ha de posar a 1'abast de tothom els
conceptes básics del pressupost; una fase propositiva, en la que s'hauria de recollir a
través de diversos mitjans (web, bústies, sessions publiques ...) les propostes de la
ciutadania sobre els temes objecte d'elaboradó participativa; i una tercera fase de
presa de decisions, en la que cal valorar, harmonitzar i votar les propostes.
Entenem que aquest procés cap a un Pressupost Participatiu a Sant Joan Despí pot ser
una eina essencial per fomentar la participado, plantejant respostes proporcionades a
necessitats de tes persones i de la ciutat.
Per totes aquestes consideracions, el GM Podemos propasa al Pie municipal de Sant
Joan Despíels següents:

ACORDS:
PRIMER.- Impulsar un projecte de pressupostos partidpatius amb la participado de la
ciutadania, técnics municipals i partits polítics amb la f¡ de que els pressupostos per a
Fany 2021 incloguin actuacions proposades per la ciutadania dintre de un procés
participatiu.
SEGON.- Constituir en el termini de 30 dies, a partir de 1'aprovació d'aquesta moció, un
Equip gestor, constituít a partir d'una representació política escollida per la Junta de
Portaveus, ciutadana, escollida per les entitats vemals, i técnica, per iniciar el
plantejament d'un procés d'elaboració participativa del pressupost municipal de 2021
que tingui continuítat els anys següents.
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TERCER.- Determinar, a proposta de 1'equip gestor, el percentatge del pressupost
destinat a gestió participativa, els ámbits pressupostaris objectes del procés
partidpatiu, els conceptes que hauran de quedar al marge de la presa de decisions
participativa, els instruments informatius i participatius que s'hauran d'arbitrar perfer
possible el procés, així com el calendar! proposat per la realització de tots els
processos necessaris.

QUART.- Traslladar els presents acords a les Associacions de vems i vemes de Sant Joan
Despí i a la resta d'entitats del municipi.

Sant Joan Despí, 23 de gener de 2020
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