
Proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC, DM i el regidor no adscrit Miquel
Davins Pey per la publicació dels presupostos municipals en format digital obert

Atès que les dades obertes són una filosofia que té per objectiu posar a disposició de la
societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de manipular.

Atès que, segons la web municipal, «qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i
redistribuir  aquestes  dades,  generant  nous serveis  i  permetent  d'aquesta manera  que
l’administració pública millori en transparència i govern obert».

Atès que, a la mateixa web municipal, s’informa que les dades han de ser Públiques,
Detallades, Actualitzades, Accessibles, Automatitzades, Sense registre, Obertes i Lliures.

Atès que el  pressupost  municipal  és una de les eines d’informació i  fiscalització  més
importants que genera qualsevol ajuntament. 

Atès que la disponibilitat de dades obertes sobre el pressupost és un pas imprescindible
per a la millora de la transparència municipal, ja que facilita l’accés i la comprensió de les
dades i permet l’anàlisi i l’avaluació de la gestió pública per part dels Grups Municipals i
de totes les manresanes i manresans interessades. 

Atès que tant els grups municipals com el conjunt de la ciutadania de Manresa actualment
no disposen d’accés al  pressupost municipal  en un format editable i  obert.  Aquest  fet
dificulta  l’estudi  i  el  control  del  pressupost,  tant  en  la  fase d’aprovació  com en la  de
fiscalització posterior.

Atès que d’altres ajuntaments com els de Barcelona, Reus o Manlleu ja tenen disponibles
online els seus pressupostos municipals en format obert i editable. 

Proposem:

1- Que l’Ajuntament de Manresa faciliti als Grups Municipals de l’ajuntament i als regidors
no adscrits una còpia de treball en format electrònic, editable i no propietari (csv, xml o
similar) del pressupost municipal en el mateix moment en què es facilita la còpia física
(amb un mínim de 3 setmanes d’antelació  a la  data on els  pressupostos es portin  a
aprovació). 

2-  Que  l’Ajuntament  de  Manresa,  en  el  moment  de  penjar  el  pressupost  a  la  web
municipal, ho faci també en format editable i no propietari (csv, xml o similar).

No obstant, el Ple decidirà.

CUP PSC DM Miquel Davins Pey


