
     

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR DE SITGES PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ REDACTORA PER A 
L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DEL 2013. 

 

 

Els diferents grups municipals que composem el consistori de la nostra Vila, és bo i 
desitjable que tant els qui governen com els qui estem a l’oposició, busquem punts 
d’encontre i entesa, més enllà de les dinàmiques partidistes que acostumen a donar-se en 
la vida política municipal de molts ajuntament dels Països Catalans. 
 
Ens referim a una entesa que, si és sincera i amb la voluntat de sumar esforços, a fi de 
millorar les condicions de vida dels sitgetans i sitgetanes, pot esdevenir un nou model de 
fer política municipal. 
 
La CUP, com a partit polític assembleari que aposta decididament per la participació 
ciutadana directa i real com a eina de govern, ens resistim a pensar que l’actual moment 
de dificultats econòmiques no és l’adequat per introduir una altra manera de fer política a 
l’Ajuntament de Sitges. 
 
La situació actual, marcada per la crisi econòmica i el cert grau de desencís amb les 
institucions polítiques, requereix que tots plegats apostem i fem un esforç a l’hora de fer 
front comú en quelcom tant senzill, gratificant i important, com és la justa governança del 
nostre poble. 
 
Aquesta justa governança està directament relacionada amb allò que marcarà el destí 
econòmic i social del nostre municipi el proper 2013: els pressupostos municipals. Quina 
millor manera hi ha per a què un equip de govern nou treballi en pro dels interessos 
ciutadans, que donar l’oportunitat d’intervenir en l’elaboració dels pressupostos 2013 amb 
el disseny d’uns mecanismes apropiats. Seria aquest un gest de bon govern, confiança, 
complicitat, transparència i corresponsabilitat cap als sitgetans i sitgetanes que som qui 
patim aquesta crisis i aquest endeutament actual. 
 
És tracta doncs de fer passos endavant cap a majors quotes de participació real cap als 
grups municipals, entitats i associacions, col·lectius i veïns i veïnes que hi vulguin 
treballar. Una acció innovadora i que de ben segur que el conjunt de la ciutadania 
sitgetana agrairà. 
 
 
 



Es per tot això que, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’ajuntament de Sitges l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1. Que es debati i aprovi la inclusió dels grups municipals a l’oposició que ho desitgin 
en la propera comissió redactora per als propers pressupostos municipals del 2013. 

 
 

2. Que es debati i aprovi l’obertura d’un procés participatiu per a la ciutadania 
mitjançant els veïns, veïnes i les entitats per a l’elaboració dels pressupostos 
municipals del 2013. 
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