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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER CONVOCAR CONSULTES 
CIUTADANES VINCULANTS PER L’APROVACIÓ D’INVERSIONS 

MUNICIPALS DE MÉS DE 100.000€ 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquests últims anys s’han destapat al nostre país nombrosos casos d’ajuntaments amb 
greus situacions financeres. Aquest no ha estat el cas de l’Ajuntament de Llorenç, i la 
contenció ha imperat quasi sempre a l’hora d’aprovar inversions de gran envergadura. 
 
Però la precaució i l’estalvi no són excusa per prendre decisions que hipotequen tot un 
poble sense consultar-les a la ciutadania. 
 
L’anterior legislatura es va aprovar un projecte d’ajuntament nou que no va ser consultat 
als ciutadans. No es va sotmetre el projecte a votació i ni tan sols es va consultar a la 
ciutadania si creia que aquesta era una inversió necessària, o si per contra hi ha necessitats 
més urgents al nostre municipi. És cert que el consistori s’ha d’encarregar de la gestió del 
municipi, i aquesta és la tasca que se’ns delega quan ocupem el càrrec, però gestionar no 
significa decidir sense el consentiment del poble. 
 
En aquest sentit insistim en la responsabilitat addicional dels Ajuntaments, com a institució 
més propera als ciutadans, per avançar cap a un poble democràtic, participatiu, transparent 
i comunitari. 
 
Des de Decideix Llorenç considerem que és imprescindible que les inversions municipals 
que suposen un cost de més de 100.000.-€ se sotmetin a consulta vinculant ciutadana. 
Entenem que aquestes consultes s’han de realitzar amb tots els requisits necessaris per 
garantir la plena participació de la ciutadania. Qualsevol projecte en el que es vulgui 
invertir s’ha d’explicar, exposar a la ciutadania, que ha de poder-ne fer esmenes i 
suggeriments, se n’han de valorar les alternatives i, finalment, s’ha de sotmetre la seva 
aprovació a consulta popular vinculant. 
 
 
Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Promoure processos participatius per decidir les inversions municipals de més de 
100.000€ a consulta ciutadana vinculant. 
 
SEGON. Sotmetre el resultat d’aquests processos a consulta popular vinculant. 
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