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Memòria de projecte
1. NOM

Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018-2019
2. OBJECTIU

L’objectiu principal i general del projecte dels Pressupostos Participats és promoure la
implicació de la ciutadania en els afers públics, alhora que conèixer les necessitats de
la ciutadania i afavorir el debat col·lectiu. És un projecte per tant, que apropa la gestió
municipal a la ciutadania i té una important vessant pedagògica i d’aprenentatge per part
de tothom. A la vegada, fa una aposta per la transparència, la participació i la
col·laboració entre el consistori i la ciutadania, obrint nous espais de participació,
d’aprofundiment democràtic a la vida local.

No obstant això, per l’edició que correspondria a l’any 2019, i atesa la comtessa
electoral prevista pel 26 de maig de 2019 i per tant l’afectació que podria tenir en
el desenvolupament de les fases previstes, juntament amb la necessitat de
respectar el període electoral marcat per la celebració de les eleccions municipals
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Des dels seus inicis s’ha realitzat com a projecte de caire territorial, per a presentar
propostes per part de la ciutadania per millorar l’espai públic, a partir d’un espai de diàleg
amb l’administració per tractar propostes i temes relacionats amb l’espai públic, la
convivència i el civisme.
Ho hem fet a través d’una metodologia que tenia i volia tenir en compte: a) Disseny
consensuat de les regles del procés; b) Òrgans de coordinació i seguiment: Consell
Veïnal, Comissió tècnica i de seguiment; c) Quatre nivells de participació: Recollida de
propostes, assemblea de retorn, priorització de les vàlides i votació presencial i en línia
de les prioritzades; d) Establiment de 6 fases tècniques, cadascuna amb la seva
temporalitat.
Aquesta temporalitat ha vingut determinada per les fases previstes i habituals del
projecte: Disseny i metodologia (novembre-desembre de l’any anterior); Inici, difusió i
entrada de propostes (de gener a març); Validació tècnica i econòmica (març-abril);
Assemblea de retorn i priorització (maig); Comunicació de les propostes prioritzades i
votació (final de maig i 1r quinzena de juny).
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3. JUSTIFICAC IÓ
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i al Parlament europeu (del 2 d’abril al 26 de maig de 2019), en el Consell Veïnal
celebrat el 10/12/2018 es va acordar no realitzar l’edició corresponent dels
Pressupostos Participats tal com estava previst en un inici.
Finalment, també, en el mateix període hi van concórrer les eleccions generals del
28/04/2019, que haguessin afegit més complexitat encara, en el desenvolupament del
projecte per com estava prevista la temporalitat de les seves fases.
4. DESCRIPC IÓ

L’any 2016 els Pressupostos Participats de Lloret de Mar es van dissenyar com un
projecte de caire territorial que permet a la ciutadania presentar propostes per millorar
el seu barri o la seva urbanització, alhora que eren un espai de diàleg amb l’administració
per tractar temes com l’espai públic, la convivència o el civisme.
Després de tres anys de funcionament d’aquest model de pressupost participat, l’equip
tècnic del projecte va proposar en el Consell Veïnal del 10/12/2019, un seguit de millores
per donar resposta a aspectes com:

Una de les característiques fonamentals dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar
és el seu dinamisme, la seva flexibilitat i la seva capacitat d’adaptació a la realitat
municipal. Un dels canvis importants introduïts en la tercera edició precisament va ser
el pas d’un model de Pressupost Participat territorial o de barris, a un model global de
municipi, amb propostes d’abast més general. Això ha permès treballar projectes més
globals, ambiciosos i transformadors pel municipi.
A la vegada aquesta perspectiva ajuda a articular un sentiment de pertinença amb el
municipi més enllà de cada barri (cal tenir present que Lloret compta amb més de 40
urbanitzacions i un percentatge elevat de població immigrada (prop del 40%) procedent
de més de 100 països diferents).
5. METODOLOGIA I CALENDARI

A banda del que s’esmenta en els anteriors paràgrafs, a favor de no realitzar-se l’edició
dels Pressupostos Participats 2019, es va decidir en el mateix Consell Veïnal que:
1) Fer una “parada” seria útil per avaluar el model;
2) Es podrien anar acabant els projectes pendents de les edicions 2016 i 2017 pendents
encara d’executar;
3) Treballar amb la metodologia de futures edicions i sobretot la de la següent edició del
2020.
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-

Projectes pendents d’executar,
Poca visibilitat dels projectes executats,
Disminució significativa de participants en algunes assemblees de zona,
Sensació que les propostes són molt concretes i poc transformadores (el fet de
dividir els 500.000 euros en 13 zones comportava que es poguessin presentar
propostes d’imports relativament baixos),
Poca implicació d’entitats del municipi més enllà de les associacions de veïns.
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D’aquí que el treball en matèria de Pressupostos Participats 2019, ha consistit en fer el
seguiment dels projectes pendents d’executar d’edicions anteriors, l’actualització del seu
estat a l’Espai de participació ciutadana del web (plataforma Civiciti), i la valoració dels
resultats i de manera conseqüent, canvis en la metodologia a aplicar a les edicions
posteriors :
- Comissió tècnica i de seguiment: 01/07/2018, 19/09/2018, 27/11/2018
- Consell Veïnal: 10/12/2018
- Comissió tècnica i de seguiment: 16/01/2019, 20/03/2019, 22/05/2019,
19/06/2019; 09/07/2019, 12/09/2019, 24/09/2019 i 10/10/2019.
El treball fet, es portarà a debat i consens en el Consell Veïnal, previst pel proper 9 de
desembre de 2019, i es tractaran els següents temes:
1) establir la bianualitat per a futures edicions;
2) destinar part del pressupost per a projectes d’abast municipal i una altra part per
projectes de barri;
3) establir un màxim d’import per cadascun dels projectes (de municipi i de barri);
4) valorar la incorporació al Consell Veïnal de representació d’altres perfils i àmbits
sectorials;
5) limitar l’import de les propostes, per a les votacions donar cabuda a més d’una;
6) promoure més sessions de debat de les propostes, incloent diferents sectors, i
7) augmentar les sessions i accions de dinamització del vot.
6. RECURSOS

Per portar a terme els Pressupostos Participats es va comptar amb la tècnica municipal
de participació ciutadana, el suport de les empreses Idees (suport tècnic en el
desenvolupament del projecte) i Civiciti (eina tecnològica de participació ciutadana).

Una part considerada com a molt important ha estat el de la comunicació de cadascun
dels moments i accions a realitzar. Per això, s’han utilitzat els següents canals de
comunicació: plataforma de participació ciutadana del web municipal, OIAC, telèfons
d’atenció ciutadana, APP LloretSmart i xarxes socials.
8. RETORN
-

-

Retorn al Consell Veïnal. Al finalitzar el període de votació, es va convocar la
comissió per presentar el resultat de la votació i establir com fer el seguiment
del projecte guanyador.
Retorn a la ciutadania. Publicació dels resultats a la plataformaweb de
l’Ajuntament.

9. PRESSUPOST
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Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte a tota la ciutadania i de promoure la
participació en les diferents fases dels Pressupostos Participats, es va dissenyar un pla
de comunicació, es va actualitzar la imatge del projecte i la pàgina web.
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7. COMUNICACIÓ
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Per portar-ho a terme s’han utilitzat recursos humans propis, a més del suport d’una
consultora externa. Quant als recursos econòmics, provenen de l’ajut de la Diputació de
Girona i del Pressupost municipal.
El pressupost o cost pel 2019 el conformen les despeses de la consultoria externa i del
software de la plataforma de l’Espai de participació ciutadana, amb un import total de
8.228,73€ (amb IVA).
10. AVALUACIÓ

Respecte a l’avaluació de les activitats realitzades durant el 2019, es considera rellevant
i necessària per la bona continuïtat, en tant quant s’ha pogut determinar el següent:
Punts forts:
-

Donar continuïtat al model de Pressupost Participat global de municipi o bé
incorporar una part de propostes territorials.
Liderar el projecte des d’alcaldia conjuntament amb la regidoria d’hisenda i de
participació ciutadana.
Mantenir la recollida de propostes en línia.
Consolidar el primer filtratge tècnic amb els serveis municipals.
Respondre totes les persones que han presentat proposta i publicar-ho a la
plataforma.
Elaborar un informe tècnic per cada proposta seleccionada.
Continuar amb el model de votació actual (qui participa): empadronades al municipi
majors de 16 anys i persones amb IBI residencial

-

Plantejar un model bianual i iniciar un nou procés de Pressupostos Participats
durant el primer any de legislatura.
Establir un nombre màxim de propostes que es portaran a votació. Es recomana
que no sigui un nombre molt elevat, màxim 15 propostes.
Organitzar més sessions de suport i de reflexió prèvies a la recollida de propostes.
Fer assemblees/sessions de debat temàtiques, concreció i selecció de propostes.
Dissenyar més accions de comunicació i dinamització de vot als espais públics.
Planificar el retorn dels resultats combinant diferents mecanismes (mitjans de
comunicació habituals i almenys una sessió de retorn a la comissió de seguiment).

Enllaç vídeo mostra del Consell Veïnal:
https://youtu.be/gLz3oUugLRM

Lloret de Mar, 24 d’octubre de 2019
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