MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU,
APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT
MOCIÓ:
1. Atès que la participació ciutadana és una eina democràtica que permet participar a la
ciutadania en l’activitat política al municipi més enllà de donar un vot cada 4 anys.
2. Atès que tots els grups municipals portaven al seu programa electoral un punt sobre
participació ciutadana, i el Govern ha manifestat la seva voluntat d’avançar cap a una
major participació de la ciutadania.
3. Atès que els pressupostos municipals són diners públics pagats per la ciutadania i són
la base de les polítiques que es portaran a terme al municipi, i per tant la ciutadania
ha de poder decidir en gran mesura sobre els usos i la distribució dels recursos
municipals.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposa al Ple
l’adopció dels següent ACORDS:
1. Crear uns pressupostos participatius, permetent a la ciutadania exercir el seu dret a
decidir què es fa amb els seus recursos.
2. Aplicar aquesta participació en la major part possible dels pressupostos de l’any
vinent i els següents.
3. Aplicar, com una de les primeres mesures possibles de participació en el pressupost
de l’any vinent, una nova manera de distribuir les subvencions a les entitats
municipals, que permetria a més un repartiment més equitatiu i afavoriria també la
implicació i la interrelació entre les diferents entitats. El procediment seria el següent:
Es reserva una partida del pressupost destinada a les entitats. Aquesta partida es
divideix en dues parts: una part fixa, per garantir les necessitats de les entitats, i una
segona part que seria una bonificació extra a repartir entre les entitats que tinguin
un projecte millor i més ben treballat i valorat. Aquesta valoració dels projectes la
farien la resta d’entitats mitjançant una votació, a partir de l’exposició dels projectes
de cadascuna d’elles.
Així, es premiarien els bons projectes i la bona feina i per tant s’afavoriria que totes
les entitats milloressin els seus projectes. Això també permetria una més acurada,
justa i equitativa distribució de la part fixa de les subvencions entre les diferents
entitats, ja que es tindria un detall més ampli de les necessitats reals de cadascuna.
4. Crear una taula de treball conjuntament entitats, tècnics de l’Ajuntament dels àmbits
corresponent, grups en l’oposició i govern, per a treballar, debatre i concretar la

mesura i la seva aplicació, en aspectes com ara quina quantitat es destina a les dues
parts de la partida, o possibles requisits per a optar a la partida extra.
5. Estudiar la creació en un futur proper d’una aplicació o gestor econòmic en línia que
permeti a les entitats realitzar els seus comptes i justificació de la subvenció de
manera més fàcil i acurada, dins una intranet que millori també la manera de treballar
de les entitats i la interrelació entre elles i amb l’Ajuntament.
Premià de Dalt, 5 d’ octubre de 2015
Carlos Garcia Abalos i Jaume Batlle de Castro
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
46981247K; C/ Llarg, 38 – 08338 Premià de Dalt; 680726085
cridapremiadedalt@gmail.com; garciaacrl@premiadedalt.cat; batllecjm@premiadedalt.cat

