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A la Comissió d’Economia i Hisenda 

Josep Garganté i Closa, en la seva condició de regidor del Grup Municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El passat 12 de juliol de 2016 a proposició del nostre grup municipal es va 
aprovar la següent proposta pels pressupostos de l’any corrent: 

“Primer.- Impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de decidir la 
destinació de, com a mínim, un 5% del pressupost municipal corresponent a 
l’any 2017 per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva aprovació al plenari 
del Consell Municipal.  

Segon.- Iniciar un debat popular entre veïns i veïnes, el teixit associatiu i els 
moviments populars de la ciutat per tal de deliberar entorn de les prioritats 
pressupostàries. Les conclusions d’aquest debat seran tingudes en compte a 
l’hora de confeccionar els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per al 
2017. 

Tercer.- Crear una comissió de seguiment entre govern, grups municipals i 
representants de les associacions de la ciutat per tal de col·laborar el disseny i 
execució del procés participatiu.” 

Malgrat que la proposició es va aprovar a la Comissió d’Economia i Hisenda, el 
govern de Barcelona en Comú i PSC no van realitzar aquesta proposta, entre 
altres motius expressats per Fernando Pindado, Comissionat de Participació, en 
aquella sessió, per que “discrepen de la proposició que presenta la CUP, perquè 
en el temps que hi ha disponible no es pot fer un procés participatiu sobre un 
tema tan complex com el pressupost”. 

Pregunta 

El Govern de Barcelona en Comú i PSC realitzarà un procés participatiu i 
vinculant per tal de decidir la destinació de, com a mínim, un 5% del pressupost 
municipal corresponent a l’any 2018 per tal d’incorporar-ho prèviament a la 
seva aprovació al plenari del Consell Municipal?  

Josep Garganté i Closa. 



Barcelona (Països Catalans), a 6 de desembre de 2016


