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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER L’APLICACIÓ DE MESURES DE 
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL  
 
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, 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 i 2014; 
 
Atès que en els darrers exercicis s’han aplicat nous mecanismes de participació i 
transparència com ara els anomenats “pressupostos participats” o el web 
http://www.girona.cat/governobert; 
 
Atès, malgrat això, que és necessari aprofundir i introduir nous avenços en els 
mecanismes dels quals disposa actualment l’Ajuntament pel que fa a la informació, la 
participació i la implicació de la societat gironina en la gestió dels recursos municipals; 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Girona 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Organitzar una Audiència Pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el 
contingut del pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2015, en el termini d’un 
mes des de l’aprovació definitiva del pressupost; 
 
Segon.- Un cop aprovat definitivament, publicar en format electrònic i editable el 
contingut íntegre i detallat del pressupost municipal del 2015 al web 
http://www.girona.cat/governobert; 
 
Tercer.- Iniciar un procés per replantejar a fons els anomenats “pressupostos 
participats” de cares a l’exercici 2016, per tal d’aprofundir en la implicació i participació 
ciutadana respecte a la gestió dels comptes municipals 
 



Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 12-01-2015 
 

Quart.- Incorporar, en el marc d’aquest procés, mesures com ara l’augment 
substancial de la quantitat pressupostària destinada als “pressupostos participats” i la 
celebració de consultes vinculants per a projectes o despeses de caràcter plurianual. 
 
 
Girona, 8 de gener del 2015 
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