
 
 

 

 

Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro - voceiro do Grupo Mixto SumaRibeira, presenta ante 

o Alcalde e Corporación Municipal, para a súa inclusión na orde do día do vindeiro 

Pleno, referente a PRESUPOSTOS PARTICIPATIVOS, a Proposición seguinte: 

 

No programa electoral de SumaRibeira, como no de outras organizacións políticas, 

figuraba un tema que consideramos de importancia real e simbólica: a elaboración de 

presupostos participativos. 

Chegados ao ecuador do mandato desta corporación municipal cremos conveniente 

retomalo, pois entendemos que, entre outros motivos, poden contribuír a unha maior 

implicación das veciñas e veciños na política municipal. Tamén pensamos que 

axudarían a que, en acepción xenuína do termo, esta política municipal sexa máis 

democrática. 

Foi en Porto Alegre (Brasil) onde no 1988 se implantaron os primeiros Presupostos 

Participativos. Experiencia que foi evolucionando e difundíndose posteriormente, con 

especial repercusión no sur de América, Europa e norte de América. 

Posiblemente ao falar de Presupostos Participativos Municipais haberá distintos 

matices  e interpretacións, tanto nos grupos políticos que conformamos este pleno 

como entre as nosas veciñas e veciños. En SumaRibeira propoñemos encamiñarnos 

cara o modelo de participación directa (Porto Alegre), desenvolvido 

fundamentalmente en Portugal, España e Italia. Porén opinamos que, sexa a que sexa 

a proposta que saia deste pleno, a introdución na práctica da participación cidadá 

nunha parte dos nosos presupostos sempre terá resultados positivos. 

De acordo co exposto apostamos por introducir este tema na orde do día co ánimo de 

dinamizar a implantación desta praxe política o antes posible. Cremos que en todo 

caso deberíamos autoimpoñernos nesta corporación a necesidade de que se 

instaurasen dentro deste mandato. 

 

É polo exposto que sometemos a consideración a adopción dos seguintes ACORDOS: 

 

1.- Creación dunha comisión para a elaboración dunha proposta de regulamento de 

Presupostos Participativos. 



 
 

 

2.- Establecer un período de alegacións aberto ás veciñas.  

 

3.- Aprobación polo pleno dun Regulamento de Presupostos Participativos coa 

antelación suficiente para que se fagan realidade no 2022. 

 

  

 Asinado: Xurxo Ferrón Vidán 

 Concelleiro de SumaRibeira 

 

En Ribeira, a nove de xuño de 2021. 

 

 

 

 


