
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la 
seua aprovació, la següent

MOCIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PRESSUPOSTOS 

MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El pressupost municipal és el principal instrument polític del qual disposa un ajuntament 
per a determinar les seues prioritats polítiques.

Tenint en compte la tendència i la necessitat actuals d'obrir les institucions a la 
participació ciutadana, un dels aspectes que cal abordar són els pressupostos 
participatius.

El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als 
ciutadans influir o decidir directament sobre els diners públics, generalment el pressupost 
del seu municipi, mitjançant processos de participació ciutadana.

Es considera que el pressupost participatiu és una de les polítiques de participació 
ciutadana de major compromís (ja que es posa a deliberació i decisió l'assignació dels 
recursos públics). Un pressupost participatiu pot dur-se a terme amb una gran varietat de 
metodologies i models, des de la simple consulta ciutadana sobre propostes fetes per 
l'administració, fins al procés vinculant sobre propostes elaborades per la pròpia 
ciutadania.

Des del Grup Municipal de Compromís per Museros considerem que ha de ser una 
prioritat del nostre ajuntament el foment d’aquests processos participatius que vinculen els 
nostres ciutadans i ciutadanes amb la presa de decisions que els afecten. Aconseguirem 
així reduir la desafecció dels ciutadans envers la política i facilitarem la seua integració en 
la vida civil del municipi.

És per això que el Grup Municipal de Compromís proposa els següents

ACORDS

PRIMER.- Instar l'Ajuntament de Museros a reservar una quantitat del nou pressupost per 
a l’any 2015 perquè la ciutadania, bé en el seu conjunt o bé sectorialment, puga decidir a 
què destina els recursos. 

Museros, 20 d’octubre de 2014


