Proposta d’acord del Consell de Ciutat al Consell Municipal
de l’Ajuntament de Barcelona per garantir la continuïtat dels
pressupostos participatius en el futur
En els primers pressupostos participatius de la història de la ciutat, prop de 65.000
barcelonins i barcelonines van participar en quines propostes invertir 30 milions d’euros
dels comptes municipals. En termes relatius, es tracta de la participació més elevada
que les respectives primeres edicions en ciutats com Nova York, París o Madrid.
Actualment, s'estan executant per part de l'Ajuntament de Barcelona els 76 projectes
d'inversió seleccionats per la ciutadania. La majoria s’enllestiran abans que acabi el
mandat, però hi ha projectes de gran envergadura que està previst que acabin el 2024.
Des de l’inici del procés de Pressupostos Participatius, el gener de 2020, el Consell de
Ciutat ha format part de la Comissió de Seguiment recollint informació d’aquesta
iniciativa, fent-ne seguiment i treballant en l’elaboració de recomanacions que
representin millores de cada a futures edicions.
Per aquest motiu, tenint en compte la notable resposta dels veïns i veïnes que han
participat de forma activa en tot el procés, així com la valoració positiva que es recull en
les avaluacions realitzades, el Consell de Ciutat considera que queda palès, d’una
banda, l’interès general de la iniciativa i, de l’altra, la rellevància de generar i mantenir
espais on les propostes de la ciutadania no són només escoltades, sinó també
decisòries.
Per tot això, des del Consell de Ciutat es demana als diferents grups municipals que
es comprometin a mantenir el projecte de Pressupostos Participatius al llarg del
temps amb independència del o els grups que governin, així com també els hi
demanem el compromís d’acabar l’execució dels possibles projectes que puguin
quedar pendents pel següent mandat.
Segons l’article 19 del Reglament Intern del Consell de Ciutat del 2014 aquest òrgan de
representació ciutadana pot formular propostes d’acord amb el Consell Municipal
sempre que afectin un tema d’interès general ciutadà que estigui dins de les seves
atribucions.
Barcelona, 30 de març de 2022
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