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 Introducció

L a paraula “democràcia” significa govern del poble. Però el poble no 
sentim pas que governem res. L’única sensació que tenim és que 
gran part dels representants polítics només es recorden de nosaltres 

cada quatre anys (o uns mesos abans fent inauguracions i obres), perquè 
necessiten que els votem. Després acostumen a oblidar-se del que van 
prometre a les eleccions i fan el que volen i el que els convé. De vegades, 
fins i tot, el que acaben fent és malversar, corrompre’s i robar.

Urgeix, per tant, democratitzar la democràcia. Fer que el vot cada quatre 
anys no sigui el final de la participació, sinó tan sols el principi. Aconseguir 
que els nostres representants ens representin de debò. Garantir la trans-
parència en les actuacions de les administracions. I, sobretot, retornar el 
poder a la ciutadania. L’apoderament ciutadà, és el procés a través del 
qual, tant individus com comunitats obtenen consciència i control sobre 
els processos que incideixen en la seva qualitat de vida. En els processos 
d’apoderament ciutadà, individus i comunitats es mobilitzen en els àmbits 
polític i social, per obtenir beneficis que redunden en les seves condicions 
de vida. El pressupost municipal participatiu és un dels instruments que fins 
ara està contribuint més a recuperar una democràcia segrestada per les 
grans empreses, els polítics professionals i els tecnòcrates.

D’ençà que el 1989 la ciutat brasilera de Porto Alegre (milió i mig d’habitants) 
va aprovar el seu primer pressupost participatiu, centenars de poblacions 
d’arreu del món han seguit el mateix camí: Medellín, Ontario, Yokohama, 
Bolonya, Saint Denis, Sevilla, etc. A casa nostra, Santa Cristina d’Aro i el 
Figaró-Montmany són dos dels municipis on està més consolidada aquesta 
forma participativa de decidir una part del pressupost municipal.
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Recordem que el pressupost constitueix una eina de gestió fonamental per 
a qualsevol administració, perquè és on queda concretat en quines accions 
el govern municipal es gastarà els diners i d’on sortiran els recursos al llarg 
de l’any. Elaborar els pressupostos a partir de les preferències manifestades 
pels veïns i veïnes, els quals decideixen directament, constitueix una eina 
fonamental per controlar i democratitzar les decisions municipals. Per això 
precisament, d’ençà de la Conferència de les Nacions Unides Habitat II 
(1996), l’ONU recomana els pressupostos participatius com una bona pràc-
tica de governança.

Com és natural, uns pressupostos elaborats de forma participativa s’ajus-
ten millor a les necessitats de la societat. L’experiència demostra que la 
participació de la ciutadania permet detectar i resoldre necessitats que fins 
llavors havien passat desapercebudes per al govern municipal. El pressu-
post participatiu promou la democràcia i la justícia social, redueix les desi-
gualtats i fa més difícil la corrupció.

Però, a més, l’administració guanya en eficàcia i transparència, alhora que 
millora la seva relació amb la població. Es fomenta una ciutadania més 
crítica, més conscient, més activa i més sàvia. Perquè la gent coneix millor 
tant la ciutat com l’Ajuntament. Aprèn què costa cada cosa i la necessitat 
de prioritzar les demandes, perquè els recursos —uns recursos que, no ho 
oblidem, aporta la ciutadania amb els seus impostos— són sempre limitats. 
I aprèn també a relacionar-se amb persones d’altres idees, generacions o 
orígens, així com a renunciar a les demandes pròpies davant les dels altres 
quan les considera més necessàries.

Pensem que la greu situació que vivim molts gramenencs i gramenenques 
d’atur, precarietat i necessitats no cobertes fa encara més necessari que siguem 
directament nosaltres els que decidim a què dedicar el pressupost municipal. 
El pressupost participatiu és la millor manera per garantir que les accions del 
govern municipal responguin als interessos de la majoria de la ciutat. Perquè 
només tindrem una Santa Coloma millor si la construïm entre tothom. Perquè 
seguim creient que la democràcia ha de ser el govern del poble.
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 Part analítica
• Definició de conceptes
 Què és un pressupost participatiu?

De cara a afrontar la definició del concepte de “pressupost participatiu” pot 
ser útil entendre què vol dir cadascuna de les paraules independentment i 
establir a què ens referim quan les col·loquem juntes. 

Un “pressupost” és una previsió de les despeses i dels ingressos per a 
un període futur concret. S’acostuma a elaborar un document descriptiu i 
valoratiu de les despeses i dels ingressos que s’estimen per al període futur. 
En l’àmbit d’aquest document ens centrarem en els pressupostos públics i, 
en concret, de l’administració local. El període per a un pressupost munici-
pal ordinari és d’un any natural però també es plantegen pressupostos de 
programes o projectes plurianuals.

L’adjectiu “participatiu” es refereix al fet que la ciutadania intervé en algun 
grau en l’elaboració del pressupost. Les opcions de participació són molt 
diverses i el nivell d’implicació, responsabilitat i decisió de la ciutadania pot 
variar molt depenent del model que s’adopti.

En definitiva, és un procés on la ciutadania s’organitza per decidir com s’utilit-
zaran els recursos d’un ajuntament per mitjà del seu pressupost general anual. 

El pressupost participatiu és un mecanisme pel qual la població defineix 
o contribueix a definir el destí de tots o d’una part dels recursos públics. 
Generalment, el pressupost participatiu s’entén com una forma de demo-
cràcia participativa, és a dir una combinació d’elements de democràcia 
directa amb la democràcia representativa.

No hi ha només una única manera d’aplicar aquest tipus de polítiques. Exis-
teix un ventall molt ampli de possibilitats. Això fa que cada municipi adapti 
les eines a les seves necessitats i al seu context.
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Una gran virtut del procés participatiu en el pressupost és que ajuda a 
debatre les problemàtiques municipals en la seva globalitat de la mateixa 
manera que treballa amb xifres concretes de recursos econòmics facilitant 
resultats tangibles i executables.

A més, el procés de pressupost participatiu fomenta clarament un exercici 
de coresponsabilitat entre l’administració pública i el veïnat, en tant que la 
gent es veu forçada a marcar prioritats i escollir entre les propostes, ja que 
els recursos d’un ajuntament són limitats.

 En què consisteix un pressupost municipal?

El pressupost municipal és el principal instrument de planificació econòmica 
de l’administració local amb el que assolir els objectius polítics marcats.

Hi ha tres idees generals entorn del pressupost municipal:

1. Assignar els recursos limitats que es disposen per satisfer les neces-
sitats socials de la totalitat de la població del municipi.

2. Distribuir la riquesa i la renda.

3. Promoure el desenvolupament econòmic i social del municipi.

Els pressupostos generals de l’administració local estan formats pel pressu-
post propi de l’ajuntament i pels pressupostos dels seus organismes autò-
noms i les societats mercantils municipals.

A Santa Coloma de Gramenet, actualment, s’inclou el pressupost dels 
següents organismes:

• Ajuntament

• Institut Municipal d’Esports

• Patronat Municipal de la Música

• Gramepark S.A.

• Grameimpuls S.A.
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A grans trets, l’evolució d’un procés pressupostari es resumeix en el següent 
diagrama:

I l’actual procés de concepció i preparació d’un pressupost a un ajuntament 
consisteix en els passos que indiquem a l’esquema de la pàgina següent.
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Els pressupostos es poden estructurar segons tres tipus de classificació:

• Per categories econòmiques. Ordena les despeses i els ingressos 
amb criteris comptables. Respon a la pregunta: “En què?”. I és obli-
gatòria per llei.

• Per programes. Ordena les despeses segons les finalitats i els objec-
tius a assolir amb elles. Respon a la pregunta: “Per a què?”. I és obli-
gatòria per llei.

• Per unitats orgàniques. Estableix els responsables de les despeses i 
dels ingressos. Respon a la pregunta: “Qui?”. És opcional.

L’estructura resumida per categories econòmiques del pressupost muni-
cipal a Santa Coloma de Gramenet:

INGRESSOS DESPESES

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1. OPERACIONS NO FINANCERES

A. OPERACIONS CORRENTS A. OPERACIONS CORRENTS

I Impostos Directes I Remuneració del Personal

II Impostos Indirectes II Compra Béns i Serveis

III Taxes i Preus Públics III Interessos

IV Transferències Corrents IV Transferències Corrents

V Ingressos Patrimonials V

B. OPERACIONS DE CAPITAL B. OPERACIONS DE CAPITAL

VI Alienació d’Inversions Reals VI Inversions Reals

VII Transferència de Capital VII Transferències de Capital

2. OPERACIONS FINANCERES 2. OPERACIONS FINANCERES

VIII Actius Financers VIII Actius Financers

IX Passius Financers IX Passius Financers
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L’estructura resumida per programes del pressupost municipal a Santa 
Coloma de Gramenet:

DESPESES

DEUTE PÚBLIC

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

HABITATGE I URBANISME

BENESTAR COMUNITARI

MEDI AMBIENT

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

SANITAT

EDUCACIÓ

CULTURA

ESPORT

COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

ÒRGANS DE GOVERN

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

L’estructura desglossada del pressupost de l’any 2015 es troba a l’annex 2.
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L’estructura per unitats orgàniques del pressupost municipal a Santa 
Coloma de Gramenet:

INGRESSOS DESPESES

Ingressos Generals

Alcaldia Alcaldia

Economia, Hisenda, Planificació i 

Serveis Interns

Economia, Hisenda, Planificació i 

Serveis Interns

Seguretat i Ordre Públic Seguretat i Ordre Públic

Mediació i Convivència Mediació i Convivència

Serveis Personals, Benestar i Famílies Serveis Personals, Benestar i Famílies

Participació, Qualitat Democràtica, 

Drets Civils, Ciutadania i Educació

Participació, Qualitat Democràtica, 

Drets Civils, Ciutadania i Educació

Urbanisme, Serveis Municipals, Espai 

Públic, Civisme i Sostenibilitat

Urbanisme, Serveis Municipals, Espai 

Públic, Civisme i Sostenibilitat

Secretaria, Intervenció i Defensor del 

Ciutadà

Secretaria, Intervenció i Defensor del 

Ciutadà

L’estructura desglossada del pressupost de l’any 2015 es troba a l’annex 2.



14

 En què consisteix un procés de participació ciutadana?

Els processos de participació ciutadana es poden classificar d’acord al grau 
i a l’autenticitat de la participació.

• Nivell de no participació:     

1. Manipulació. Representa la distorsió de la participació com a eina 
del govern. Es tracta d’enganyar la població en un suposat procés 
de participació en el qual no se’ls informa correctament i tampoc 
se’ls consulta de forma adequada.

2. Teràpia. Es crea un entorn on la ciutadania es desfoga però sense 
atendre a les seves expressions.

• Nivell de participació superficial:

3. Informació. S’estableix un canal unidireccional en el qual es facilita 
informació de les intencions del govern però sense donar opció a la 
rèplica. Informar la ciutadania dels seus drets, responsabilitats i opci-
ons pot ser el primer i més important pas per legitimar la seva partici-
pació. Es proveeix a la ciutadania d’informació objectiva i equilibrada 
per ajudar a entendre el problema, les alternatives, les oportunitats i/o 
les solucions. No obstant això, si es tracta d’un canal unidireccional, 
en què no hi ha lloc a la negociació, la participació no és completa.

4. Consulta. S’obté el consell de la ciutadania en l’anàlisi, les alternati-
ves i/o les solucions. Es crea un entorn d’expressió de la ciutadania 
i atenció a la mateixa, encara que sense el compromís de tractar, 
tenir en compte i incorporar les seves opinions a les decisions finals.

5. Involucració. Es treballa directament amb la ciutadania en el procés 
per assegurar que les preocupacions i aspiracions de la ciutadania 
són consistentment enteses i considerades. S’accepten algunes 
propostes de la ciutadania que serveixin com a mostra de les inten-
cions del govern, però sense permetre’ls ser partícips reals de les 
decisions globals.
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L’escala de la participació ciutadana. A
daptació de [S

herry A
rnstein, 1969] i [IA

P
2, 2007].
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• Nivell de poder ciutadà:

6. Col·laboració. És un procés de negociació derivat de les deman-
des ciutadanes però conduït pel govern en tots els seus àmbits. Es 
col·labora amb la ciutadania en cada aspecte de la presa de decisió 
incloent el desenvolupament de les alternatives i la identificació de la 
solució preferida.

7. Delegació de poder. En aquest esglaó, la ciutadania té àmbits en 
els quals la seva opinió preval sobre el govern.

8. Control ciutadà. En el qual la ciutadania participa sense tutela del 
govern. Se situa la presa de decisions a les mans de la ciutadania i 
s’implementa el que decideixi la ciutadania.



17

• Objectius i principis fonamentals

 Objectius generals

1. Aprofundir en democràcia. Importància de la ciutadania en la presa 
de decisions públiques sota la idea de “democratitzar la democràcia”.

2. Apoderar a la ciutadania. Importància de les xarxes socials que 
poden sorgir del procés. 

3. Millorar les polítiques públiques. Com a mitjà per millorar l’eficà-
cia i per resoldre millor els problemes i els reptes de la població.

 Recull de principis bàsics
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• Metodologia
 Fases d’un procés de pressupostos participatius

No existeix una recepta universal per a l’execució d’un pressupost participa-
tiu i cada cas s’ha d’adequar a la situació local. De tota manera, un procés 
complet hauria de tenir present les següents fases:

1. Diagnosi prèvia. S’avaluen els actors locals interessats en el procés 
i les condicions existents per dur a terme el pressupost participatiu.

2. Establiment del reglament anual. Es consensuen entre el govern 
municipal i la ciutadania les regles del procés de definició del pres-
supost, del volum del pressupost que es discutirà i s’establiran els 
òrgans i mecanismes que es considerin.

#. Informació. La gran majoria de veïns i veïnes, si no tots i totes, han 
de tenir la informació perquè puguin decidir participar. Això és respon-
sabilitat de l’administració local.

3. Diagnosi.  És on han d’aflorar les necessitats de la població i la 
ciutat. On s’ha d’estudiar les mancances i les desigualtats així com 
les potencialitats de cada zona i sector de població. És un punt clau, 
que ha de ser rigorós i en profunditat.

4. Propostes, debat, negociació i estudi d’alternatives. Es plan-
tegen les diferents propostes, es debaten i es realitzen estudis de 
cost - resultats esperats.

5. Deliberació i decisió. S’escull allò a incloure als pressupostos i les 
actuacions a dur a terme. S’han d’establir criteris d’assignació que 
siguin el més objectius possible. El procés de decisió es pot culminar 
amb un referèndum o consulta mitjançant vot.

6. Execució i control. És important el control sobre les actuacions, garan-
tir que es compleixi l’acordat i avaluar possibles canvis o imprevistos.

7. Avaluació i rendició de comptes. Si s’han complert els objectius 
marcats durant el procés de participació.
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 Les diferents formes de participar

1. Model de participació individual directa o indirecta (qualitatiu). 
Els subjectes són els individus, més enllà que participin o no en altres 
entitats i col·lectius socials. A més, es pot donar la possibilitat que s’es-
cullin delegats perquè representin grups de persones per facilitar el 
debat i el mateix procés. Sobretot en relació a la dimensió de les ciutats.

2. Model de participació organitzada (qualitatiu). En aquest 
model el subjecte no és l’individu, sinó les entitats existents. Es 
fomenta així el debat i la deliberació entre la ciutadania organitzada a 
la qual se li pressuposa un compromís amb la comunitat.

3. Model de participació administratiu (quantitatiu). Utilitza instru-
ments basats en l’enquesta. Això ajuda arribar a més gent però el 
nivell de profunditat en el debat és menor.

 Condicions bàsiques

• Voluntat política del govern municipal. Voluntat que s’ha de 
mantenir en tot el procés i sobretot s’ha de concretar en el compli-
ment dels compromisos pressupostaris contrets amb la ciutadania.

• Honestedat i transparència en la gestió municipal.

• Interès i suport de la societat civil. Hi ha d’haver interès en una 
gestió compartida dels recursos públics.

• Definició clara de les regles de joc decidides de forma 
conjunta. Regles referents als punts del pressupost que es discu-
tiran,  a la planificació de les diferents etapes, als mecanismes per a 
la presa de decisions, a  la responsabilitat i capacitat  de decisió de 
cada actor, el repartiment dels recursos entre els districtes i barris 
del municipi, la composició dels possibles òrgans de gestió, decisió, 
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seguiment i control. Aquestes regles no es poden decidir unilateral-
ment pel  govern municipal sinó que han de ser construïdes amb la 
ciutadania  i ajustades  anualment.

• Capacitació de la ciutadania i de l’administració. Voluntat de 
capacitar a la població i als funcionaris municipals sobre el pressu-
post en general com sobre el pressupost participatiu. Així com deixar 
clar quines són les competències municipals i quines no ho són.

• Accés a la informació. Informació clara, completa, rigorosa i de 
qualitat per a la població a través de tots els mitjans possibles.

• Priorització de les demandes jerarquitzades per la població 
amb criteris tècnics. El mecanisme ha de tenir resultats i els tècnics 
municipals han de treballar per garantir la viabilitat de les prioritats 
marcades conjuntament.

 Recursos necessaris

• Un equip municipal compromès i capacitat que dinamitzi el procés.

• Recursos per a la comunicació i la informació amplia de la població.

• Espais de debat i participació, ja siguin físics (aules àmplies i equi-
pades) i/o virtuals (webs, fòrums, xarxes socials virtuals, etc.).

• Un equip municipal per als estudis de viabilitat tècnica, econòmica 
i pressupostària de les propostes prioritzades.

• Treball voluntari de la societat civil i dels membres del govern 
municipal.

 Quantitat del pressupost municipal

De cara a tractar aquest punt s’ha de tenir present l’estructura del pressu-
post presentada anteriorment.
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És habitual que en els pressupostos participatius es debati entorn d’una 
part del pressupost global i, en particular, entorn de les despeses d’inversió 
i no s’entri a tractar les despeses  d’altra naturalesa ni les fonts de finança-
ment. També poden haver-hi limitacions per sectors, programes o projectes 
concrets. Decidir quins són els límits és un aspecte a valorar prèviament a 
l’elaboració dels pressupostos de manera participativa.

 Legitimitat del pressupost participatiu

Una de les fites més importants és que el procés de pressupost participatiu 
obtingui legitimitat enfront de la majoria dels ciutadans, incloent-hi aquells 
que no van participar. Aquesta legitimitat es construeix a través d’un gran 
esforç de comunicació des del municipi perquè  tota la ciutadania se senti 
convida i perquè es tingui accés a les principals informacions financeres i a 
les decisions preses en el pressupost participatiu.

També pot ser interessant l’ús d’eines d’estudi sociològic, com les enques-
tes d’opinió, que permetin verificar el grau de coneixement de la població i 
la legitimitat del procés entre la ciutadania.

Una altra fita és que la participació sigui representativa de la població i que 
inclogui persones de tots els grups socials i no quedi cap grup marginat. 
S’ha de fer un esforç en la participació dels més joves, de les persones 
d’ambdós gèneres, dels més pobres i en condicions més precàries, de les 
minories ètniques, dels migrants, etc.

 Control i fiscalització

S’han d’establir mecanismes de control tant del procés de participació 
com de la implantació del pressupost i l’execució de les propostes. Aquest 
control el pot liderar el govern  o la ciutadania.

El control social ciutadà és un element central per mantenir la qualitat del 
procés, garantir la transparència i evitar la malversació i la corrupció.
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• Experiències

Si bé va haver-hi experiències parcials anteriors, el  pressupost participa-

tiu neix formalment el 1989 en algunes ciutats brasileres, particularment a 

Porto Alegre. Aquesta metodologia s’ha anat expandit per municipis brasi-

lers i de la resta del món i actualment hi ha més de tres-cents municipis que 

han adoptat aquesta modalitat de gestió pública.

Els pressupostos participatius es desenvolupen en municipis de dimensi-

ons molt diverses, des de petites ciutats fins a megalòpolis. Es donen en 

municipis rurals semi urbans com en totalment urbanitzats. Es donen també 

en municipis amb escassos recursos municipals com o en municipis amb 

recursos abundants.

Existeixen casos en els quals el percentatge del pressupost total que  es 

decideix de manera participativa és molt gran i d’altres casos on aquest  és 

minúscul.  Existeixen diversos graus  dins d’allò que s’engloba dins la idea 

de pressupostos participatius.

Encara que les experiències més nombroses són a escala municipal també 

n’hi ha  a escala supramunicipal: regional, provincial, departamental, etc. 

Però també s’han realitzat pressupostos participatius en una escala  infra-

municpal: a escala de districte, de barri, etc.

Pel que fa a la participació,  en les experiències amb participació individual i 

directa, les taxes se situen usualment entre l’1% i el 15% de la població amb 

dret a vot (en general per sobre dels 16 anys). Els casos amb més de 15% 

de participació són excepcionals. Generalment, la participació és major en 

les ciutats més petites o quan les assemblees es fan en regions petites. A 

les ciutats on la participació es dóna a través de representants de les orga-

nitzacions socials el nombre de participants  acostuma a ser inferior.
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 Part valorativa
• Virtuts i assoliments
 Arguments positius d’uns pressupostos participatius

En l’àmbit general del procés

• Major redistribució de la riquesa. És conseqüència directa d’un 
pressupost participatiu que es tinguin en compte tots els barris i zones 
del municipi. Ja que els mateixos participants fan visible la seva zona 
i s’aconsegueix una major consciència en les prioritats.

• Coresponsabilitat. Càrrecs electes, tècnics municipals i ciutadania 
són els subjectes protagonistes. Ajuda ser conscients de les limitaci-
ons de forma col·lectiva i establir les prioritats.

• Instrument fonamental en la participació. Decidir sobre el pres-
supost té conseqüències directes i els resultats són tangibles any rere 
any. L’execució de les propostes realitzades reverteix en un augment 
de la participació. A més, la periodicitat anual estableix referències en 
la ciutadania d’espai obert on pot participar. 

• Aprofundiment de l’exercici de la democràcia, mitjançant el 
diàleg del poder públic amb els ciutadans i ciutadanes

En l’àmbit institucional

• Major transparència i menor corrupció. Control ciutadà dels 
recursos públics. Un procés participatiu amb periodicitat establerta 
ajuda a transmetre informació. A més, dificulta que persones/grups 
reparteixin els recursos sota criteris arbitraris i particulars.
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• Millora la transparència de la gestió i l’efectivitat de la despesa pública.

• Gestió del conflicte. En qualsevol relació política hi ha conflicte d’in-

teressos. És una forma de gestionar-lo per mitjà del diàleg entre veïns.

• Estimula els processos de modernització administrativa i alimenta la 

planificació estratègica.

• Exigeix major responsabilitat als funcionaris i dirigents polítics.

• Genera major confiança entre la població i el govern.

En l’àmbit de la societat civil

• Enfortiment del teixit associatiu local. En tant que es generen 

sinergies entre veïns, es consoliden entitats existents i sorgeixen d’al-

tres. A més, que cada grup humà desenvolupa debats generats pel 

mateix procés. 

• La ciutadania deixa de ser simple observadora per conver-

tir-se en protagonista de la gestió pública, és a dir, ciutadania 

plena, activa, crítica i exigent.

• Crea una cultura democràtica en la població i enforteix el teixit 

social.
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• Contradiccions i reptes
 Dificultats que plantegen els pressupostos participatius

En l’àmbit general del procés

• Absorció i control de la institució sobre els moviments popu-
lars. En la mesura que es va consolidant l’organització de la societat per 
mitjà dels organismes estatals es va buidant de ressò i militàncies altres 
organitzacions de lluita tradicional i autònoma fora de l’òrbita estatal.

• Limitació en la visió estratègica de ciutat. Si el debat en el pres-
supost se centra en una part molt reduïda de la despesa municipal 
es limita la capacitat col·lectiva de tenir una visió estratègica de ciutat.

En l’àmbit institucional

• Existeix poc compromís polític. Tot i que l’impuls d’aquestes 
propostes requereix certa voluntat política, acostumen a ser residuals 
en el conjunt de l’estructura de govern. A més, sol existir també poca 
implicació dels diferents departaments de l’administració local.

• Part petita del pressupost municipal. A més, en molts casos es 
limita a l’apartat de les inversions. També el mecanisme dificulta la 
inclusió de projectes plurianuals.

En l’àmbit de la societat civil

• Nivells baixos de participació. Debat de la legitimitat dels proces-
sos participatius davant la metodologia tradicional de delegació de 
sobirania en la representació electoral.

• Lideratges de la vella política. Dificultats de superar les estructu-
res clàssiques de participació que genera el teixit social, polític i cultu-
ral existent. Utilitzar únicament aquests mecanismes porta a reduir el 
ventall de participació.

• Relacions clientelistes. Els candidats a delegats poden tenir la 
motivació de fer accions concretes per ser escollits.
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Pressupostos participatius dins d’un marc de planificació 
estratègica participativa

Els pressupostos participatius són una eina molt vàlida però no l’única 

possible ni suficient per tenir una forma on prendre les decisions a municipi 

de manera col·lectiva. S’ha de tenir present sempre que es limiten a decidir 

sobre una parcel·la de la ja molt limitada parcel·la dels recursos públics que 

representen els pressupostos municipals.  Ser conscients  de l’abast del 

procés és molt important.

És beneficiós incloure els pressupostos participatius dins d’un marc més 

ampli de planificació estratègica participativa que inclogui discussions en un 

termini temporal més ampli així com un àmbit territorial més ampli.
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 Annex 1
Idees recollides a l’acte per uns 
pressupostos participatius
Biblioteca de Can Peixauet, 20 de novembre de 2014

En el debat proposat pel grup de treball per uns pressupostos participatius 
a Gramenet, format per persones a títol individual, Podem Gramenet i Gent 
de Gramenet, van participar l’Ernesto Morales, investigador de l’institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP), i en Lluc Pelàez, alcalde de Figaró - 
Montmany (poble on es desenvolupen pressupostos participatius).

 Idees de l’Ernesto Morales (IGOP)

Pressupostos participatius no és només una etiqueta. És una eina basada en 
la participació i la democràcia directa. On la població és la protagonista.

L’objectiu principal d’uns pressupostos participatius ha de ser capgirar la 
forma de prendre les decisions en relació a un Ajuntament.

Es tracta de marcar les prioritats d’una administració per mitjà del debat 
ciutadà. Sent conscients i tenint com a principi fonamental que no es pot fer 
tot (idea col·lectiva).

Centra bona part de la seva intervenció en l’exemple més conegut i que 
ell mateix va viure: l’exemple dels pressupostos participatius a la ciutat de 
Porto Alegre (Brasil).

Una primera dificultat que es van trobar va ser poder superar els lideratges 
de la vella política. Lideratges en el sentit que es van utilitzar les estructu-
res existents d’organització popular com ara les AAVV, fet que va limitar la 
participació. D’aquí es va replantejar la idea de superar les entitats existents 
i anar al principi d’una persona un vot per fer créixer la participació.
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No existeix un model pur i s’han d’anar replantejant els mecanismes de 
participació en cada procés. A Porto Alegre va anar creixent la participació 
de 900 persones a 16.000 (arribant a un màxim del 5% de participació). En 
aquest punt va quedar palès que les metodologies participatives requerei-
xen un procés llarg de consolidació i maduresa.

Un 5% de participació planteja la contradicció del nivell de represen-
tativitat dels processos participatius en contraposició a la legitimitat de la 
delegació clàssica de la sobirania a la representació electoral. Es constata 
la diferència de participació en un acte puntual de participació ciutadana 
com poden ser unes eleccions i un procés continu de participació activa de 
la ciutadania degut al major compromís, dedicació de recursos i temps que 
suposa la segona.

Una conseqüència recollida d’aquests processos va ser la consolidació i 
l’enfortiment de les entitats veïnals perquè, per mitjà de debats i accions 
col·lectives, fomentaven l’apropament de la resta de veïns a organitzar-se.

El model escollit a Porto Alegre estava centrat en processos assemble-
aris per territoris on no tothom participava en tot, sinó que s’estructu-
rava per mitjà de l’elecció de delegats de barris. També es donen debats 
sectorials per temàtiques.

A l’estat espanyol un intent reconegut va donar-se a Córdoba. I en totes 
les ciutats grans, com Gramenet, la idea és decidir sobre un percentatge 
determinat del pressupost.

Més enllà de la participació, els resultats en indicadors reconeguts per orga-
nismes internacionals és que provoquen una major redistribució de la 
riquesa (en tant que tots els territoris estan representats i les persones son 
conscients de les necessitats d’altres territoris i estableixen prioritats), hi ha 
necessàriament menys corrupció i major transparència.

A més de decidir en què s’han de gastar els diners les administracions 
públiques, es debat sobre un tema igualment important com és el com es 
gasten, fet que va més enllà de la manera com es determina el pressupost.
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En definitiva, es planteja com un model de cogestió entre l’administració 
pública (càrrecs electes i tècnics) i la població. Com una manera de plan-
tejar-se el conflicte necessari que es dóna en qualsevol relació política: uns 
pressupostos participatius són doncs una eina per gestionar el conflicte 
de manera directa cara a cara amb els veïns.

Ens enfrontem a una contradicció a superar: en la mesura que es va 
consolidant l’organització de la societat per mitjà dels organismes estatals 
es va buidant de ressò i militàncies altres organitzacions de lluita tradicional 
i autònoma fora de l’òrbita estatal. Aquesta contradicció va ser visible en el 
moment de canvi de govern, el qual va deixar de banda totes aquestes polí-
tiques i, eren necessàries d’altres de pressió, per exemple, la lluita campe-
rola que s’havia vist debilitada.

Una pregunta sense resposta és com mantenir l’autonomia popular davant 
les institucions estatals en processos d’organització per mitjà de l’estat.

Planteja un esquema de tres tipus diferents de models de participació (cap 
proposta és pura i totes tenen barrejades d’una altra):

• Model d’assemblees territorials. Debat més profund i compro-
mès però amb menor capacitat de participació.

• Model administratiu. Per mitjà d’instruments massius com enques-
tes. Major àmbit de participació, però amb menor capacitat d’apro-
fundir (més superficial).

• Model representatiu. Per mitjà de les organitzacions populars ja 
creades en consells d’entitats, per exemple.

L’aplicació d’aquest tipus de polítiques va en relació a la voluntat política 
de cada govern. Segons els principis i els horitzons d’aquestes hi haurà un 
model o un altre i un grau o un altre d’aplicació de propostes participatives.

Una darrera idea que planteja és que s’ha d’anar amb compte amb les 
relacions clientelars entre delegats i candidats a delegats i veïns. Fer 
determinades accions per ser escollits.
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 Idees d’en Lluch Pelàez (Alcalde del Figaró - Montmany)

Els mecanismes i instruments als municipis cadascú se’ls fa i se’ls adapta a 
les seves prioritats i necessitats.

Els pressupostos participatius s’han de veure com una eina per saber les 
prioritats de la població, però no com una eina única i, menys encara, com 
un fi en si mateix.

En el PAM (Pla d’Acció Municipal) que s’elabora a principis de la legislatura 
per marcar les polítiques que ha de dur a terme el govern municipal també 
es pot elaborar per mitjà de mecanismes de participació ciutadana.

En uns primers moments es plantejava des de l’àmbit de les despeses (fer 
la carta als reis). Donada la situació van començar a incloure també la preo-
cupació de com tenir majors ingressos per desenvolupar les polítiques.

Explica que un dels instruments importants i que serveix de guia és el 
Reglament de Participació Ciutadana. Com a reglament és llei duta a 
terme pel propi municipi.

En el cas del Figaró, un àmbit important és decidir qui participa. Allà ho 
poden fer totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys.

A més, la participació no la lidera el govern municipal. Es porta a terme per 
mitjà de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana que està 
formada per tots els grups polítics de la ciutat (amb representació o no) a 
més d’entitats i persones a títol individual. Aquesta comissió és qui marca 
les regles de joc, valida els resultats i controla que el govern compleixi amb 
els compromisos. Es poden establir, per exemple, uns criteris transversals 
d’acceptació o rebuig de propostes.

Estableix un esquema a partir del qual es desenvolupa el procés de pres-
supostos participatius:

1. Diagnosi. És on han d’aflorar les necessitats de la població i la ciutat. 
On s’ha d’estudiar les mancances i les desigualtats així com les poten-
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cialitats de cada zona i sector de població. És un punt clau, que ha de 
ser rigorós i en profunditat.

#. Informació. Tothom ha d’estar informat i és obligació de l’administra-
ció local assolir aquesta tasca.

2. Proposicions / Debat. Procés de debat sobre les propostes sorgides 
en base a la diagnosi i avaluació de les prioritats.

3. Deliberació / Decisió. S’escull allò a incloure als pressupostos i les 
actuacions a dur a terme.

4. Execució. És important el control sobre les actuacions, garantir que 
es compleixi l’acordat i avaluar possibles canvis o imprevistos.

5. Avaluació. Si s’han complert els objectius marcats durant el procés 
de participació.

Els tècnics municipals són la base dels processos. Diu que sense tècnics 
qualificats i decidits no hi ha possibilitat de dur a terme processos d’aquesta 
mena.

Manté que els processos s’han d’avaluar, ja que cada any han de canviar i 
adaptar-se a noves realitats i millorar cada any.

Els processos de participació tenen uns costos determinats i que s’han 
de tenir en compte.

Una part fonamental és el treball imprescindible de traduir del llenguatge 
tècnic en què està escrita la documentació al llenguatge de carrer. És molt 
important que tothom tingui la possibilitat de poder entendre de forma fàcil 
els temes i els continguts. És un pas indestriable.

Més enllà de l’eina concreta dels Pressupostos Participatius, allò impor-
tant és la delimitació d’una estratègia de ciutat sobre participació. 
Marcar línies estratègiques per temàtiques, fer debats puntuals, el PAM, els 
pressupostos participatius, etcètera.
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 Annex 2
Estructura del pressupost municipal
L’estructura per programes desglossada del pressupost municipal a 
Santa Coloma de Gramenet (2015):

DESPESES

DEUTE PÚBLIC

Deute Públic

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

Seguretat i Ordre Públic

Ordenació del Trànsit i de l’Estacionament

Arrossegament de Vehicles

Protecció Civil

HABITATGE I URBANISME

Administració General d’Habitatge i Urbanisme

Personal, Recursos i Prestacions Àrea d’Urbanisme

Acció Territorial

Obres Públiques

Urbanisme

Urbanisme: Disciplina Urbanística

Urbanisme: Gestió Urbanística

Manteniment Via Pública

Accés als Nuclis de Població

Pavimentació Via Pública

Manteniment Escales Mecàniques

BENESTAR COMUNITARI

Clavegueram
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Recollida de Residus Voluminosos

Recollida de Residus Selectiva

Deixalleries i Punts Verds

Neteja Viària

Neteja Viària Vertical

Neteja d’Accessos Mecànics

Enllumenat Públic

Enllumenat Públic: Semàfors

Enllumenat Públic: Escales Mecàniques

MEDI AMBIENT

Administració General del Medi Ambient

Parcs i Jardins

Protecció i Millora del Medi Ambient

Educació i Sensibilització Ambiental

Medi Natural

SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

Serveis Socials i Promoció Social - Administració General

Servei Social Bàsic - S.A.D.

Servei Social Bàsic - Servei de Teleassistència

Arranjaments d’Habitatges

Atenció Social a Disminuïts

Atenció Social a les Famílies

Promoció d’Activitats Serveis Socials

Atenció Social Drogodependències

Personal Vinculat al Contracte Programa Serveis Socials

Solidaritat i Cooperació

Transport Persones Majors 62 Anys

Atenció a les Persones amb Discapacitat
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Menjador Social

Suport i Promoció Social Dones

Fons d’Ajuts Socials

Atenció a les Persones Vulnerables per Raó de l’Edat

CIRD

Pla Local Contra l’Exclusió Social

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Foment de l’Ocupació

SANITAT

Servei Salut i Consum - Administració General

Promoció i Prevenció Salut

Vigilància i Salut Pública: Establiments comercials

Servei Salut i Consum - Zoonosi

EDUCACIÓ

Administració General de l’Educació

Planificació Educativa

Administració General Centres Docents Primària

Gestió Escoles Bressol Municipals

Conservació, Manteniment i Vigilància Centres Públics d’Educació Infantil i Primària

Programes i Actuacions d’Acolliment Lingüístic

Altres Activitats Educatives Complementàries

Casals d’Infants

Transport Escolar

Casal del Mestre

Programa Reutilització Llibres de Text

Programa Ajuts Adquisició Ordinadors ESO

Patronat Municipal de la Música

Altres Activitats Educatives Complementàries - Currículum
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Pla Educatiu Entorn

Serveis Complementaris d’Educació: Universitats

Foment de la Convivència Ciutadana

CULTURA

Administració General Cultura

Despeses Comunes Biblioteques

Biblioteca Central

Biblioteca Can Peixauet

Biblioteca Singuerlin

Biblioteca Fondo

Museu Torre Balldovina

Centre d’Art Contemporani Can Sisteré

Promoció Cultural

Auditori Can Roig i Torres

Teatre Sagarra

Programa Musical per a Joves

Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar

Servei Pidces

Programa de Joventut

Centres Cívics i Casals

Festes Populars i Celebracions

Cicle Festiu

ESPORT

Administració General d’Esports

COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

Administració General de Comerç, Turisme i PIME

Mercats

Informació i Promoció Turística
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Desenvolupament Empresarial

ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Societat de la Informació

Localret

OMIC

Activitats Formatives sobre Consumisme

ÒRGANS DE GOVERN

Òrgans de Govern

Suport Administratiu i d’Assesoria a Òrgans de Govern

Protocol i Relacions Institucionals

Transferències a Grups Polítics

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

Administració General: Edificis

Gestió General de l’Àrea d’Alcaldia

Planificació i Organització

Premsa i Comunicació

Gestió General d’Assumptes Generals

Compres Centralitzades

Arxiu

Consergeria

Comunicacions Internes - Informàtica

Contractació

Telefonia i Telecomunicacions

Secretaria General

Serveis Jurídics

Recursos Humans

Oficina d’Atenció a l’Empleat

Selecció i Desenvolupament - Recursos Humans
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Prevenció

Equips Processos Informació

Edificis d’Administració General

Gestió General Servei de Compres i Gestió Patrimonial

Mobiliari

Personal Adscrit a Diverses Àrees

Personal Adscrit al Servei de Recursos i Prestacions de SSPP

Personal Serveis Urbans

Coordinació i Organització Institucional de les Entitats Locals

Gestió del Padró d’Habitants

Participació Ciutadana

Processos Electorals

Participació Ciutadana - Exposicions

Participació Ciutadana - Dinamització de Processos

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Defensor del Ciutadà

Fons Contingència LOEPSF 2/2012

ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

Política Econòmica i Fiscal

Gestió General de l’Àrea de Recursos Econòmics

Intervenció

Comptabilitat

Recaptació

Gestió Tributària

Gestió del Patrimoni

Gestió del Deute i la Tresoreria

TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Transferències Altres Entitats Locals
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L’estructura per unitats orgàniques desglossada del pressupost munici-
pal a Santa Coloma de Gramenet (2015):

INGRESSOS DESPESES

Ingressos Generals

Recursos Generals

Alcaldia

Acció Política

Direcció d’Alcaldia

Acció Territorial

Premsa i Comunicació

Gabinet Alcaldia i Relacions Institucionals

Unitat Suport Polític

Reactivació Econòmica Reactivació Econòmica

Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns

Direcció d’Economia, Hisenda, 

Planificació i Serveis Interns

Direcció d’Economia, Hisenda, 

Planificació i Serveis Interns

Servei Recursos i Prestacions: Àrea 

Economia

Tresoreria Tresoreria

Recaptació Recaptació

Gestió Tributària

Direcció de Recursos Humans Direcció de Recursos Humans

Reserves i Vacants

Recursos Humans

Atenció a l’Empleat

Prevenció
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Selecció i Desenvolupament

Gabinet de Projectes d’Organització i 

Recursos

Servei de Sistemes d’Informació

Assumptes Generals

Consergeria

Oficina Informació Atenció Ciutadà

Consums de Telèfons

Servei de Contractació

Compres i Gestió Patrimonial Compres i Gestió Patrimonial

Arxiu

Seguretat i Ordre Públic

Direcció Seguretat i Ordre Públic

Seguretat Ciutadana i Ordre Públic Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

Servei Adjunt Operatiu

Mediació i Convivència

Direcció de Mediació i Convivència Direcció de Mediació i Convivència

Serveis Personals, Benestar i Famílies

Direcció de Serveis Personals, Benestar 

i Famílies

Direcció de Serveis Personals, Benestar 

i Famílies

Atenció Dependència i Vulnerabilitat

Gestió General Gent Gran i Discapacitats

Atenció a les Persones amb 

Discapacitats

Atenció a les Persones amb 

Discapacitats

Menjador Social

Servei d’Atenció Domiciliària Servei d’Atenció Domiciliària

Gestió General Servei Salut i Consum Gestió General Servei Salut i Consum

Promoció Salut i Prevenció 

Drogodependències

Promoció Salut i Prevenció 

Drogodependències
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Programa de Protecció de la Salut Programa de Protecció de la Salut

Atenció Social Drogodependències Atenció Social Drogodependències

Serveis, Recursos i Prestacions SSPP

Centre d’Informació i Orientació a la Dona Centre d’Informació i Orientació a la Dona

Suport i Promoció Associacionisme 

Dones

Suport i Promoció Associacionisme 

Dones

Solidaritat i Cooperació

Direcció de Serveis Culturals i Joventut

Cicle Festiu Cicle Festiu

Arts Escèniques i Musicals: Teatre Arts Escèniques i Musicals: Teatre

Arts Escèniques i Musicals: Auditori Arts Escèniques i Musicals: Auditori

Museu i Arxiu Històric Museu i Arxiu Històric

Centre de Recursos Culturals Can Sisteré

Foment de la Lectura. Biblioteques

Programa Musical per a Joves

Joventut Joventut

Infància - Casals Infantils

Atenció a la Infància i Famílies Atenció a la Infància i Famílies

Pla Contra Exclusió Social i Projecte 

Ciutat

Pla Contra Exclusió Social i Projecte 

Ciutat

Activitats Ciutadanes

Consum (OMIC)

Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils, Ciutadania i Educació

Direcció de Participació, Qualitat 

Democràtica, Drets Civils, Ciutadania i 

Educació

Gestió General Servei d’Educació

Planificació Educativa Planificació Educativa

Activitats Educatives Complementàries Activitats Educatives Complementàries
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Gestió Escoles Bressol Gestió Escoles Bressol

Manteniment d’Equipament de l’Àrea

Processos Participatius

Acció Sociocultural - Festes de Barri

Centres Cívics i Casals i Activitats 

Districtes

Urbanisme, Serveis Municipals, Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat

Direcció d’Urbanisme, Serveis 

Municipals, Espai Públic, Civisme i 

Sostenibilitat

Direcció d’Urbanisme, Serveis 

Municipals, Espai Públic, Civisme i 

Sostenibilitat

Recursos i Prestacions

Gestió General Servei Medi Ambient

Zoonosi

Medi Ambient i Higiene Ambiental Medi Ambient i Higiene Ambiental

Educació i Sensibilització Ambiental

Medi Natural Medi Natural

Medi Urbà i Canvi Climàtic Medi Urbà i Canvi Climàtic

Comerç, Consum i Fires Comerç, Consum i Fires

Gestió Urbanística i Habitatge Gestió Urbanística i Habitatge

Gabinet d’Acció Territorial

Servei Tècnic d’Obres Públiques

Serveis Urbans

Neteja Viària, Recollida i Eliminació 

Residus

Neteja Viària, Recollida i Eliminació 

Residus

Neteja d’Edificis

Mercats Municipals Mercats Municipals

Cementiri Municipal Cementiri Municipal

Disciplina Urbanística Disciplina Urbanística i Llicències

Gestió General Servei de Manteniment Gestió General Servei de Manteniment
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Manteniment Via Pública Manteniment Via Pública

Manteniment Senyalització i 

Semaforització

Manteniment Enllumenat Públic 

(Instal·lacions)

Manteniment Encarregat Gral. BMO

Parcs i Jardins

Manteniment Clavegueram Parcs

Manteniment d’Edificis

Consums

Secretaria, Intervenció i Defensor del Ciutadà

Secretaria

Serveis Jurídics Serveis Jurídics

Intervenció

Defensor del Ciutadà



· pressupostparticipatiu.wordpress.com ·


