
Pressupostos participatius 
de baixa intensitat
Durant el més de juliol i fins a mitjans de setembre l’Ajuntament del Prat ha organitzat uns 
pressupostos participatius que es presenten com una gran aposta per a la participació ciutadana 
però que resulten ser, com ja ens tenen acostumats, una posada en escena amb més intenció 
publicitària que participativa.

L’estructura d’aquest procès no s’han dissenyat de manera 
oberta i col·lectiva, s’han presentant tancats, aquest element 
allunya la ciutadania del procés i redueix els nivells d’implicaci i 
participació.

Els pressupostos participatius es presenten amb un percentatge 
que no arriba a l’1% del pressupost total i només un 10% sobre 
inversions, amb una calendarització que desincentiva, el filtre 
i censura per part de l’Ajuntament a les propostes veïnals, i 
amb una falta total de capacitat vinculant d’allò que decideix el 
veïnat. 

Un procés participatiu que com en el cas de la gestió d’escombraries ni es fa amb antel·lació 
necessària, ni posa sobre la taula tota la informació per a proposar i prendre decisions 
col·lectives en plenes condicions.

Es fan uns pressupostos participatius de molt baixa intensitat per cobrir l’expedient en un 
moment de demanes d’una major participació, i en que nombroses ciutats estan començant 
aplicar aquest model, i no fer-ho suposaria deixar exposada la voluntat de negar la capacitat de 
transformació del veïnat en la construcció de la ciutat.

1.1 Menys d’1% del pressupost i amb limitacions
Els pressupostos municipals s’aproven el 15 de desembre del 2016, amb 89 milions d’euros, 
i fins a 103,7 si se sumen el de les tres empreses municipals (Prat Comunicació, Prat Espais, 
Aigües). Del total del pressupost, 9,3 són per inversions.

Es pressupostos del 2017, 2018 i 2019 preveuen 1Md’€ anuals en inversions decidits en procés 
participatiu.
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La partida destinada al pressupost participatiu, només suposa un 0.96% (1Md’€ sobre 
103,7) pressupost total del 2017.

Sobre les inversions totals del 2017 suposa un 10,7%. A Badalona en la primera legislatura del 
nou govern municipal de Badalona en Comú, es va posar a decisió de la ciutadana el 45% de les 
inversions, 14 milions d’euros.

És tracta, per tant, d’una quantitat molt petita de diners en relació al total del pressupost.

1.2 Projectes amb petita incidència  
Les condicions establertes per l’ajuntament indiquen que la 
inversió màxima per a cada  projecte proposat tindrà un import 
màxim 200.000. Aquest topall econòmic ( no queda justificat en 
cap document.

Els projectes  que es poden presentar tindran  un impacte 
molt limitat, si tenim en compte el topall econòmic fixat. Quan 
el propi Ajuntament informa en la revista municipal sobre el 
pressupost d’algunes actuacions a l’espai públic ja previstes, 
podem veure que les millores que es realitzen al municipi 
amb aquests diners són de pavimentació, instal·lació de 
jocs biosaludables, supressió dels pals de l’enllumenat o millores a les zones de jocs infantils. 
Actuacions totes menors que no fomenten la corresponsabilitat col·lectiva ni encoratgen a la 
ciutadania a participar en aquesta pressa de decisions conjunta amb l’administració.

1.3 Una època que desincentiva
Període: 3 juliol a 15 setembre.

El període escollit per l’Ajuntament del Prat per dur a terme 
els pressupostos participatius la primea fase coincideix amb 
l’època de l’any amb menys activitat al Prat, on hi ha un gruix 
important de la població que marxa de vacances. Aquest 
període no només no incentiva sinó que va en detriment d’una 
major participació. Aquest fet resulta greu si tenim present la 
poca cultura participativa de la ciutat, tal i com va quedar palès 
durant el PAM.
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Els actuals pressupostos es van aprovar el desembre del 2016. Des de llavors hi ha hagut temps 
més que suficient per trobar dates més encertades i amb antel·lació per a dur a terme el procés 
participatiu. Tampoc s’ha iniciat una campanya informativa prèvia per avisar als pratencs i 
pratenques de l’inici del procés, sinó que just es comunica i s’inicia el període de participació.

1.4 Poca transparència en l’elecció de projectes
Qui escull dels projectes que es duran a terme? Tot i l’existència 
de l’anomenat  Grup Impulsor, on hi ha representats de les 
associacions de veïns i veïnes, no sabem quines persones 
i quines entitats concretes en formen part. A més, és la 
Comissió Tècnica formada íntegrament per tècnics de 
l’Ajuntament la que decidirà quins projectes passen a la 
fase de votació o no. A la pràctica trobem un nou filtre en que 
l’Ajuntament del Prat descartarà tots els projectes que, per molt 
suport social que puguin tenir, no els són del seu gust.

Aquest fet posa de manifest el caràcter consultiu i no vinculant 
del que decideixi el veïnat. Un element que es repeteix de manera reiterada en tots els pseudo-
processos participatius que porta a terme l’Ajuntament del Prat.

“Participació ha de ser sinònim de transparència, no només pel que fa als resultats 
–a quines conclusions s’ha arribat, en què queden les aportacions de la ciutadania–, 
sinó també al procés de participació mateix.” 

La planificació ciutadana en la planificació estratègica territorial
Diputació de Barcelona.

1.5 Equilibri territorial, sectorial… poc clars
En diversos moments del procés participatiu s’apel·la a 
l’equilibri territorial o sectorial, a tenir una visió de ciutat, 
entre d’altres. Les referències que es fan parlen de criteris 
objectius, però es citen de manera totalment genèrica, no 
es concreten i no s’aporten mecanismes objectius per a 
valorar el projectes. Novament es deixa tot en mans de la 
Comissió Tècnica on el veïnat no hi té representació.
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Pel que fa a l’equilibri territorial, per exemple, enlloc es marquen zones d’inversió, ni es recullen 
criteris concrets sobre com fer efectiu aquest equilibri territorial.

Un altre exemple és la manca de directrius sobre equilibri sectorial. Cal prestar especial atenció 
a aquells col·lectius als quals costi més fer participar: dones de mitjana edat, joves no associats, 
migrants, persones poc integrades en la vida política i social, etc.

És important intentar buscar el màxim de participants (extensió), però també que aquests 
participants siguin el màxim de plurals i representatius possibles.
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