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Per uns autèntics Pressupostos Participatius: Proposta de la CUP-Barcelona 

 

Els pressupostos participatius són uns processos que ens permeten proposar, discutir,  

acordar, prioritzar i implementar les polítiques que la gent que viu al barri decideixi. Això  

posiciona al veïnat com a cogestor i li atorga el control de part de la despesa pública  destinada 

al seu territori. Paral·lelament, els pressupostos participatius aporten altres  beneficis com són 

l’augment de capital social i la confiança en les institucions, la legitimació  de les decisions 

preses entre tots i la pedagogia democràtica. 

 

Sabem que aquests processos són llargs i costosos i requereixen una clara voluntat política. A 

més a més, pel que fa al cas concret de Barcelona partim d’una coixesa crònica. Cal tenir  

present que una bona part de l’opinió pública està  immersa sota un pessimisme i  

escepticisme promogut en part per aquelles mateixes institucions que haurien de promoure  la 

participació. Exemples com la reforma de la Diagonal avalen aquesta tesis. 

 

Des de la CUP proposem fer un pressupost participatiu per a cadascun dels barris de 

Barcelona. Per fer-ho caldrà destinar-hi una partida del capítol sisè d’inversions. El repartiment 

de recursos entre els diferents barris es farà segons diferents barems procurant que els 

pressupostos participatius compensin en part les desigualtats estructurals que hi ha entre 

barris, valorant la densitat de població, l’atur, la realitat social, els conflictes veïnals, els 

equipaments, la renda mitjana, etc.  Caldrà dotar els Consells de Barri de competències 

concretes, així com de capacitat  d’actuació i decisió.  

 

L’objectiu de fer uns pressupostos participatius és afavorir la implicació de la societat en  els 

afers públics, en aquest cas municipals. Alhora, els pressupostos participatius permeten  que la 

ciutadania recuperi la seva vesant més política, ja que inclouen fases com ara la  proposta de 

polítiques públiques concretes, el seu debat, escollir les que més convenen al  col·lectiu de 

veïns i veïnes i fer el seguiment de la seva implementació. 



 

És per això que des de la CUP hem definit alguns dels punts que permeten elaborar un model 

que sigui relativament fàcil d’implementar a la ciutat i que afavoreixi la implicació de les 

persones veïnes. 

 

 

PROPOSTA: 

Estructura i model dels pressupostos participatius de barri:  

• Proposem la realització d’uns pressupostos participatius de barri que es facin a  partir 

de grups de discussió composats per veïns i veïnes voluntàries. Amb la intenció que el 

grup de discussió sigui el més representatiu possible caldrà discriminar positivament a 

sectors socials que en un principi no hi siguin representants (com ara joves, dones, 

comunitat immigrada), anant-los a buscar i incentivant-los a participar. Així, d’entre les 

persones que es presentin voluntàries s’escolliran els membres del grup de discussió 

procurant garantir una representativitat proporcional de cada grup social, edat i 

gènere.  

 

• Podran ser membres del grup de discussió tant les persones majors de 16 anys  

empadronades al barri com les persones que hi treballen. Així també hi podran  

participar totes les persones que, per exemple, tinguin un petit comerç al barri o que 

hi treballin de mestres d’una escola però que no hi resideixin. 

 

• Una vegada el procés s’hagi engegat es tancaran els grups de discussió i les persones  

membres que s’hagin presentat voluntàries formaran part del grup a títol individual. Es 

garantirà la lògica de “un ciutadà , un vot”, sense cap privilegi per aquells membres 

que poguessin formar part d’alguna entitat. Així s’evitaran “abordatges” d’entitats 

amb interessos particulars que poguessin manipular el procés. 

 

• A l’hora de fer la recollida de propostes aquestes podran ser fetes tant per veïns a títol 

individual com per entitats. Així es donarà la possibilitat que les entitats presentin les 

seves propostes i demandes. 

 

• Per tal que els veïns i les veïnes tinguin la percepció que participar en els pressupostos 

participatius és útil, les decisions preses pels grups de discussió seran vinculants en la 

mesura del possible. 

 

• El grup de discussió rebrà el suport d’un/a tècnic/a de participació durant tot el procés 

de discussió i deliberació de les propostes. No estarà permès que cap persona amb 

càrrecs polítics hi tingui contacte. 

 



• Per tal de poder avaluar les diferents propostes el grup de discussió rebrà tot el suport 

tècnic necessari per part del personal administratiu de l’ajuntament. 

 

• Un cop s’hagin decidit el conjunt de mesures que cal prendre, hi haurà una comissió de 

seguiment composada per aquells membres del grup de discussió que ho desitgin, així 

com altres persones veïnes que hi estiguin interessades. Aquesta comissió 

s’encarregarà de vetllar per l’acompliment de les decisions preses pel grup de 

discussió, i rebrà informes de manera periòdica fins la consecució d’allò decidit. 

 

• Tanmateix caldrà estar oberts a les diferents realitats de cada barri, ja que en alguns 

barris concrets on hi hagi molt poca vida associativa pot resultar més útil en un primer 

moment una tipologia de procés participatiu que inclogui a les entitats com a tals. 

 

• En la mesura del possible s’afavorirà la realització de processos de participació infantils 

amb finalitats pedagògiques. Tot i així no es faran pressupostos participatius específics 

(per a gent gran, per a joves, etc.) per no afavorir la divisió social. Al contrari, com ja 

s’ha dit es procurarà que en els pressupostos participatius de barri hi participin tots els 

grups socials. 

 

• Es redactarà un codi ètic on s’hi reflectirà la importància de la no discriminació en els 

pressupostos participatius, amb especial esment a les persones amb discapacitats, 

gent gran, etc. 

 

Des de la CUP afirmem que per tal d’avançar vers una democràcia real i directa cal fer 

protagonista de les decisions polítiques al conjunt de la societat. Considerem que les actuals 

propostes són completament insuficients, i proposem, des d’una actitud constructiva i crítica, 

un model de participació radicalment democràtic, alternatiu, sòlid i creïble. 
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