
MEMÒRIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

1. Nom del procés

Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2020.

2. Objectiu

Consolidar amb els Pressupostos Participats com a projecte estratègic de l’Ajuntament 
per avançar cap a un model de municipi en què sigui el conjunt de la ciutadania qui 
prengui les decisions clau i referents en política municipal. 

3. Descripció

Amb els Pressupostos Participats es vol implicar els veïns i veïnes en la decisió del destí 
d’1 milió d’euros del pressupost municipal d’inversions (500.000 euros del pressupost 
2019 i 500.000 euros del pressupost 2020), utilitzant eines deliberatives que incentivin2019 i 500.000 euros del pressupost 2020), utilitzant eines deliberatives que incentivin
l’anàlisi, el debat de prioritats i la construcció col·lectiva de propostes.  

En la quarta edició dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar, es van aplicar canvis 
metodològics a proposta del Consell Veïnal i es van definir dos tipus de projectes segons 
l’àmbit territorial on generaven impacte:
- Projectes globals, de municipi (500.000€). No s’imposava dotació màxima en les 

propostes, el límit estava en la dotació màxima dels 500.000€. Els projectes 
havien de tenir impacte en el conjunt del municipi. 

- Projectes de barri/zona (500.000€). Dotació màxima de les propostes: fins 
l’import assignat per a cada barri/zona, en aplicació dels criteris de ponderació 
per determinar la quantia. En aquest cas els projectes havien de generar impacte 
en el conjunt del barri o de la zona.en el conjunt del barri o de la zona.

El projecte es va veure afectat per la Covid-19 i a proposta del Consell Veïnal es va 
decidir per unanimitat destinar l’import dels Pressupostos Participats 2020 a despesa 
social, per mitigar els efectes de la Covid-19. D’aquesta manera, la memòria presentada 
fa referència a les accions desenvolupades en les dues primeres fases del procés 
(presentació de propostes, validació tècnica de les mateixes), i les accions posteriors 
portades a terme.

4. Metodologia

El procés dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar s’estructurava inicialment en 
set fases de les quals s’han pogut desenvolupar, tal com estaven previstes, les dues set fases de les quals s’han pogut desenvolupar, tal com estaven previstes, les dues 
primeres i la inicial de disseny, les accions de les quals es presenten en aquest apartat.

F0. Disseny dels Pressupostos Participatius 

Aquesta fase tenia com a objectiu dissenyar els Pressupostos Participats de Lloret de 
Mar. En primer lloc, es va convocar el Consell Veïnal per definir les característiques i 



les regles del joc del procés de manera compartida entre la ciutadania i l’equip tècnic i 
polític. A partir d’aquí, es va redactar la Guia dels Pressupostos Participats de Lloret 
de Mar – edició 2020, un document que regulava la metodologia del projecte (accions 
previstes, criteris de com han de ser les propostes,...)  i es va definir el pla de 
comunicació i el material de difusió (que s’explica en l’apartat 6 d’aquesta memòria).

Fase 1. Presentació de propostesFase 1. Presentació de propostes

En aquesta fase es va presentar públicament el procés de Pressupostos Participats i 
s’inicià una campanya informativa per explicar els objectius del projecte i els canals 
habilitats perquè la ciutadania pogués participar. 

Qualsevol persona, independentment de la seva edat o nacionalitat, podia presentar 
propostes de forma individual, en grup, des d’una associació o un col·lectiu. Amb 
l’objectiu de facilitar la participació, es proporcionà acompanyament i assistència a les 
dependències de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i al Centre Cívic del Rieral en 
el respectiu horari d’atenció.

Les propostes es podien presentar des del 10 de febrer al 8 de març de 2020, ambdós Les propostes es podien presentar des del 10 de febrer al 8 de març de 2020, ambdós 
inclosos, a través del web de l’Ajuntament https://www.lloret.cat/seccions/pressupostos-
participats o bé de l’aplicació LloretSmart. Aquestes es publicaven directament al mateix 
web i es podien fer comentaris sobre elles. 

Havien de contenir la informació següent:
- Usuari, telèfon i adreça de correu electrònic (amb l’objectiu de poder-se posar en 

contacte amb les persones proposants en cas de dubte).
- Títol de la proposta; descripció; ubicació (opcional); funcionalitat de la proposta 

(opcional); imatges (opcional); barri/zona 

En total es van presentar 281 propostes, de les quals 179 eren propostes globals i 102 
propostes de barri o zona.

Fase 2. Valoració tècnica i debat ciutadà 

L’objectiu de la segona fase era valorar tècnicament les propostes, per seguidament 
debatre-les i prioritzar-les per obtenir un llistat de propostes per a votar. Tanmateix, tal i 
com s’ha explicat anteriorment, només es va poder executar la part de validació tècnica, 
així com el contrast amb el Consell Veïnal i el retorn de la corresponent validació a les 
persones proposants. 

L’Equip de Valoració Tècnica va fer una primera validació tècnica, observant que les 
propostes complissin els criteris definits a la Guia: 
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propostes complissin els criteris definits a la Guia: 
1. Ser considerades una inversió.
2. Tenir una visió de municipi i generar impacte al conjunt de Lloret; o bé, en el cas 

de les propostes de barri o zona, la tingui en aquests espais.
3. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i 

legal existent.



4. Els projectes no havien de superar els 500.000 euros en els de municipi, i no 
superar l'import que té assignat cada barri/zona. 

5. Ser projectes concrets, avaluables econòmicament i viables tècnicament.
6. No contradir els plans municipals aprovats.

Les propostes repetides o molt similars es van unificar en una de sola, de la qual cosa 
es va informar a les persones proposants. A la web del procés participatiu s’explicava la 
valoració de cada proposta i la resposta tècnica relacionada (també es va reforçar el 
contacte a través de correu electrònic). 

De les 281 propostes presentades, un 38% del total no han estat admeses per no seguir 
els criteris establerts a les bases dels Pressupostos Participats. Els motius principals de 
no admissió són: no ser de competència municipal, no ser inversió i no complir amb els 
criteris urbanístics. Si ens fixem amb les 174 propostes acceptades, 107 són globals i 
67 són de barri/zona. Finalment, després de l’agrupació d’algunes propostes, tenim un 
total de 42 propostes globals acceptades i 67 propostes de territori (barri/zona). 

A partir de la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, aquesta fase es va allargar fins a la convocatòria d’una reunió presencial COVID-19, aquesta fase es va allargar fins a la convocatòria d’una reunió presencial 
amb el Consell Veïnal per decidir com continuar amb el projecte.  En aquesta sessió, 
celebrada el 15/07/2020, el Consell Veïnal va decidir per unanimitat destinar el milió 
d’euros dels Pressupostos Participats 2020 a inversió en despesa social, per mitigar els 
efectes de la Covid-19. L’equip de govern es compromet a dissenyar una proposta per 
definir en quines inversions es destinarà el milió d’euros dels Pressupostos Participats. 
La proposta es presentarà al Consell Veïnal i posteriorment es portarà al Ple Municipal.

Així doncs, a juliol de 2020 es va donar per finalitzar el procés com a tal dels
Pressupostos Participats 2020. Per a la propera edició caldrà revisar el pressupost 
municipal destinat al projecte, si es parteix de les propostes acceptades en aquesta 
edició o si s’obre el procés des de l’inici tenint en compte que l’ordre de necessitats i edició o si s’obre el procés des de l’inici tenint en compte que l’ordre de necessitats i 
prioritats de la ciutadania segurament que ha variat arran de la pandèmia. 

5. Recursos

Per a la realització dels Pressupostos Participats 2020 s’hi ha dedicat un total de dues 
persones: una persona de contracte de serveis extern i una treballadora laboral fix de 
l’Ajuntament.
Quant als recursos materials, han estat: tríptics i roll-up i la plataforma per a la votació.

6. Comunicació

En tot el procés s’ha vetllat per la transparència i per una bona comunicació. 
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En tot el procés s’ha vetllat per la transparència i per una bona comunicació. 
Concretament, els Pressupostos Participats es van acompanyar d’una campanya 
comunicativa més enllà dels mitjans de comunicació tradicionals utilitzats per 
l’Ajuntament. Es va dissenyar un díptic informatiu per divulgar el procés, es va preparar 
una nova plataforma digital per a presentar totes les propostes i per a poder votar quan 
fos el moment, es van emetre falques i entrevistes amb diferents actors del procés a la 
ràdio municipal (Nova Ràdio Lloret), i es va elaborar un primer vídeo explicatiu de les 



fases del procés i per fomentar la presentació de propostes que es va publicar a les 
xarxes socials: https://www.youtube.com/watch?v=YiZpOBSY-XI&feature=youtu.be

El seguiment del projecte en especial dels consells veïnals es va fer a través de la ràdio 
municipal:
Consell Veïnal del 5 de febrer: http://www.novaradiolloret.org/els-pressupostos-
participats-comptaran-amb-una-partida-dun-milio-deuros-aquest-2020/participats-comptaran-amb-una-partida-dun-milio-deuros-aquest-2020/
Consell Veïnal del 15 de juliol: http://www.novaradiolloret.org/el-consell-veinal-cedeix-
un-milio-deuros-dels-pressupostos-participats-a-veins-afectats-per-la-covid/
Consell Veïnal del 23 de setembre: http://www.novaradiolloret.org/lajuntament-
destinara-800-000-euros-dels-pressupostos-participats-a-la-compra-dhabitatge-social/

7. Calendari  

El procés participatiu va tenir una durada de desembre de 2019 (disseny), a juliol de 
2020 (tancament del projecte).
- Fase 0. Disseny dels Pressupostos Participats. 1 de desembre de 2019 al 7 de 

febrer de 2020. 
- Fase 1. Presentació de propostes. Del 10 de febrer al 8 de març de 2020.- Fase 1. Presentació de propostes. Del 10 de febrer al 8 de març de 2020.
- Fase 2. Valoració tècnica. Març-Juny 2020
- Tancament del projecte (juliol 2020). 

8. Pressupost 

CONCEPTE IMPORTS (amb IVA)
Impremta (tríptics i roll up’s) 1.132’56
Contracte de serveis extern 7.634,56
Aplicatiu entrada propostes 1.573,00
Repartiment tríptics 1.059,96
Hores personal Ajuntament 6.588,98Hores personal Ajuntament 6.588,98
TOTAL (amb IVA) 17.989,06

9. Seguiment i avaluació 

Amb la finalitat de la determinació d’estratègies per al seu desenvolupament, avaluació 
i seguiment, des d’una visió participativa i col·laboradora, es van elaborar un conjunt 
d’indicadors que, degut al tancament avançat del projecte, no s’han pogut completar en 
la seva totalitat. Se’n presenten els següents: 

Avaluació per part de l’equip tècnic extern a partir d’indicadors

Coordinació del procés
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Coordinació del procés
La coordinació s’ha fet a través de correu-e, reunions presencials (quan era possible) i 
telemàtiques, i contacte telefònic entre els diferents agents implicats. 

Extensió en la presentació de propostes



En aquesta edició s’han presentat 281 propostes (179 d’àmbit global de ciutat i 102 
d’àmbit de barri/zona). Se’n van acceptar 174. Finalment, després de l’agrupació 
d’algunes propostes per ser similars, han quedat un total de 42 propostes globals 
acceptades i 67 propostes de territori (barri/zona). 
Es fa difícil comparar els resultats de la fase de presentació de propostes entre diferents 
edicions ja que, a diferència d’altres convocatòries, el 2020 podien ser d’àmbit global de 
ciutat o d’àmbit barri/zona.ciutat o d’àmbit barri/zona.

Deliberació
No s’han pogut obrir els espais de debat previstos en el projecte (tallers de debat de les 
propostes). Tanmateix s’han convocat durant l’anualitat 2020 , relatives al procés dels 
Pressupostos Participats, tres reunions del Consell Veïnal (presencials i amb aplicació 
de mesures Covid), en les següents dates 05/02/2020, 15/07/2020 i el 23/09/2020 amb 
les següents ordres del dia:

05/02/2020: Seguiment i grau d’execució dels projectes d’anteriors edicions dels 
Pressupostos Participats; i proposta per a la nova edició dels Pressupostos Participats 
2020.
15/07/2020: Seguiment projectes d’anteriors edicions; nombre de propostes, tipologia i 15/07/2020: Seguiment projectes d’anteriors edicions; nombre de propostes, tipologia i 
validació tècnica; i valoració de la continuïtat del procés a causa de la pandèmia.
23/09/2020: Presentació de la proposta de les inversions on es destinarà el milió d’euros 
dels Pressupostos Participats 2020.
En el web dels Pressupostos Participats, es poden consultar les corresponents actes
dels Consells Veïnals.

Continuïtat
Està previst convocar una nova reunió del Consell Veïnal el proper 21 de juliol de 2021 
per poder fer el retorn de les accions i projectes realitzats fins llavors amb el pressupost 
dels Pressupostos Participats. 

Tot i que es fa difícil fer una valoració de les novetats metodològiques aplicades en Tot i que es fa difícil fer una valoració de les novetats metodològiques aplicades en 
aquesta edició, els números de la fase de presentació de propostes ens podrien fer 
pensar que és bona opció destinar una part del pressupost a projectes globals de ciutat 
i una part a projectes de barri/zona. Però aquest i altres temes (quan es pugui reiniciar, 
amb quin pressupost, amb quina metodologia, etc.) són els que caldrà consensuar amb 
el Consell Veïnal on hi ha representació d’entitats veïnals, de les urbanitzacions i 
representants dels grups municipals. 

Vídeo resum: https://youtu.be/OdLVSMaIpC0

Lloret de Mar, 17 de juny de 2020
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