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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER IMPULSAR 
UN SISTEMA DE PRESSUPOST PARTICIPATIU 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que l’estat de les finances de l’Ajuntament de Girona i la gestió pressupostària és 
una qüestió especialment significativa de l’acció municipal, i un tema que té un interès 
rellevant per a la ciutadania gironina; 
 
Atès que garantir la transparència, l’accés a la informació i la participació ciutadana per 
part de l’Ajuntament de Girona és, a més d’un dret legal, una forma imprescindible 
d’apropar les veïnes i veïns de la nostra ciutat a la gestió municipal dels afers públics i 
millorar l’acceptació i la identificació de la ciutadania envers les polítiques i la gestió de 
l’Ajuntament; 
 
Atès que en el darrer mandat es van implementar diferents mecanismes de 
participació i transparència com ara els anomenats ‘Pressupostos participats dels 
Barris’ o el web http://www.girona.cat/governobert; 
 
Atès que convé una tasca constant de revisió, aprofundiment i millora dels 
mecanismes dels quals disposa l’Ajuntament pel que fa a la informació, la participació i 
la implicació de la societat gironina en la gestió dels recursos municipals; 
 
Atès que, després de tres edicions de ‘Pressupostos Participats dels Barris’, és un bon 
moment celebrar un procés participatiu que permeti avaluar el funcionament d’aquest 
mecanisme, i estudiar la implementació de noves fórmules d’incidència ciutadana en el 
disseny dels comptes municipals que millorin les actuals; 
 
Atès, així, allò que disposa el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona, 
segons el qual la ciutadania gironina té dret a “rebre una informació àmplia, puntual i 
objectiva sobre els assumptes municipals” (art. 92) a través, entre d’altres mitjans, de 
“[...] conferències o intervencions públiques, exposicions, anuncis o d'altres, que 
promourà l'Ajuntament sobre els temes que puguin tenir un interès rellevant per als 
ciutadans en general, o per a col·lectius específics” (art. 94); 
 
Atès que el Reglament Regulador de les Institucions de la Participança de l’Ajuntament 
de Girona estableix la figura de l’Audiència Pública, que defineix com “l’espai de 
participació reservat a la presentació pública per part de l’Ajuntament i debat posterior 
entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions especialment significatives de l’acció 
municipal [...]”; 
 
Atès que el passat 10 d’abril del 2012 es va organitzar una primera audiència pública 
sobre les ordenances fiscals i el pressupost de l’exercici 2012, però que aquesta 
experiència no ha tingut continuïtat en els exercicis 2013, 2014 i 2015; 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Impulsar un sistema de Pressupost Participatiu de cara a l’elaboració del 
pressupost municipal 2017, que substitueixi els actuals ‘Pressupostos Participats dels 
Barris’ i que permeti un aprofundiment en els mecanismes de transparència i 
implicació ciutadana en la gestió dels comptes municipals. 
 
Segon.- Celebrar, durant el primer semestre del 2016, un procés participatiu vinculant 
per a la definició d’aquest sistema de Pressupost Participatiu i l’elaboració del seu 
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reglament. En aquest procés hi participaran els integrants de l’actual ‘Comissió Mixta 
de Ciutat’ i s’ampliarà al màxim d’agents socials, veïnals i ciutadania a títol individual 
que actualment no participen als ‘Pressupostos Participats dels Barris’. 
 
Tercer.- Organitzar, durant el mes de gener del 2016, una jornada municipal de 
formació i debat amb representants de municipis amb experiència en el camp dels 
pressupostos participatius, per tal de conèixer diferents fórmules i plantejaments pel 
que fa a aquest tipus de mecanismes. Aquest jornada podria ser el punt d’inici del 
procés participatiu que figura al punt segon. 
 
Quart.- Quant als comptes municipals de l’any 2016, aplicar les següents mesures de 
transparència: 
 
a) organitzar una Audiència Pública per sotmetre a informació ciutadana el contingut 
del pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2016, en el termini d’un mes des 
de l’aprovació definitiva del pressupost; 
 
b) publicar en format electrònic i editable el contingut íntegre i detallat del pressupost 
municipal del 2016 al web http://www.girona.cat/governobert, un cop aprovat 
definitivament. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la ‘Comissió Mixta de Ciutat’, que té prevista la 
propera reunió abans de finalitzar l’any 2015, per tal de fer-la partícip de l’execució 
dels acords previstos als punts primer, segon i tercer.  
 
 
 
Girona, 5 de novembre del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laia Pèlach i Saget 
Portaveu de la CUP-Crida per Girona 


