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1. Introducció

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Els Pressupostos Participats de Lloret de Mar són un compromís de mandat de l’equip
de govern. Hi ha la voluntat política d’obrir espais participatius per debatre i prioritzar
polítiques públiques. S’aposta per la transparència, la participació i la col•laboració
entre el consistori i la ciutadania. El projecte es va iniciar l’any 2016 i aquest any 2018
s’inicia la tercera edició.
L’Ajuntament de Lloret de Mar té una llarga tradició participativa; des de fa més de 10
anys compta amb una àrea de participació ciutadana amb personal tècnic
especialitzat en aquesta matèria. L’Ajuntament disposa d’espais estables de
participació territorials (Consell Veïnal) i sectorials (Consell de Dones, Consell
Assessor i de Govern del Casal de la Gent Gran, Taula local per l’habitatge,
Consell Escolar Municipal); així com l’Ajuntament dels Infants com l’espai de
participació dels infants de Lloret.
Per tercer any, el Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament ha adquirit
l’encàrrec d’endegar el procés participatiu vinculat als Pressupostos Participats 2018 i
compta amb la col·laboració d’una empresa externa (Idees). Tot i que és un projecte
liderat pel Servei de participació ciutadana, s’han implicat altres àrees de
l’ajuntament en diferents moments del procés (serveis tècnics, brigada municipal o
policia municipal).
Per aquesta tercera edició, s’ha revisat la seva metodologia i s’han treballat els
pressupostos participats des d’una perspectiva global de municipi i no parcial
pels 13 barris o zones tal i com s’havia fet en les dues primeres edicions. L’objectiu
d’aquest nou enfocament és promoure la reflexió i el debat col·lectiu sobre les
necessitats d’inversió a tot el municipi i proposar projectes transformadors més
ambiciosos, de més abast i de més repercussió al municipi.

El procés participatiu s’ha estructurat en diverses fases:
1. Disseny dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar
2. Presentació de propostes
3. Filtratge de les propostes-primera validació tècnica
4. Assemblea de debat i priorització
5. Valoració tècnica i econòmica de les propostes i retorn
6. Votació de propostes
7. Execució de la proposta més votada
Aquest informe explica el desenvolupament de les diferents fases i els resultats
obtinguts en els Pressupostos Participats i exposa reflexions metodològiques i
propostes de millora per a properes edicions.
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2. Justificació i objectius

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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L’Ajuntament de Lloret de Mar inicia per tercer any consecutiu els Pressupostos
Participats una metodologia que permet a la ciutadania proposar, debatre i decidir a
què van destinats una part dels recursos públics.
Amb els Pressupostos Participatius els ajuntaments fan partícips els veïns i veïnes
del desenvolupament del municipi, proposant que decideixin on invertir una part del
pressupost municipal. Ara bé, els pressupostos participatius van més enllà de decidir
on invertir una part del pressupost municipal sinó que parlen de nous espais de
participació, d’aprofundiment democràtic a la vida local; de la participació ciutadana en
els assumptes públics.
És un projecte que apropa la gestió municipal a la ciutadania i té una important
vessant pedagògica i d’aprenentatge per part de tothom.
Tal i com es recull a la guia metodològica dels Pressupostos Participats de Lloret de
Mar 2018, amb el Pressupost Participat es vol promoure la implicació de la ciutadania
en els afers públics i afavorir la inclusió i la cohesió social. L’Ajuntament fa una aposta
per la transparència, la participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania.
Els principals objectius dels Pressupostos Participats són:
-

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels
recursos públics
Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la
participació de tota la ciutadania.
Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal
Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar
les actuacions.
Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania
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3. El model de Pressupostos Participats de Lloret de Mar Novetats
L’any 2016 els Pressupostos Participats de Lloret de Mar es van dissenyar com un
projecte de caire territorial que permetien 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 dos anys de funcionament d’aquest model de pressupost participat, l’equip
tècnic del projecte va proposar millores per donar resposta a aspectes com:
-

-

Projectes pendents d’executar de la primera edició i més de la meitat dels
projectes 2017 sense 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.

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 segona edició és el pas d’un
model de Pressupost Participat territorial a un model global de municipi.
Això ha permès treballar projectes més globals, ambiciosos i transformadors per
a la ciutat. A la vegada aquesta perspectiva ajuda a articular un sentiment de
pertinença amb el municipi més enllà de cada barri. En aquest sentit, cal tenir
present que Lloret compta amb més de 40 urbanitzacions i un percentatge elevat de
població immigrada procedent de països diferents; Lloret és un dels municipis amb
molta més diversitat de nacionalitats i territoris.
El canvi de model i les noves regles del joc es van consensuar amb el Consell
Veïnal i es van comunicar a la ciutadania. El procés es va iniciar amb una ponència
del professor de ciència política Quim Brugué i una campanya de comunicació a través
de les xarxes socials i els mitjans de comunicació tradicionals.
Partint d’aquestes reflexions i novetats. Podem dir que el model de Pressupostos
Participats de Lloret de Mar 2018 es fonamenta en:
A. Disseny consensuat de les regles del joc
A l’inici del procés participatiu, es defineixen unes noves regles del joc de manera
compartida amb l’equip tècnic i polític i amb el Consell Veïnal. Aquestes normes de
funcionament són flexibles i revisables.
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B. Propostes sobre inversions
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L’Ajuntament de Lloret destina 500.000 euros del pressupost municipal del capítol
d’inversions 2018, a Pressupostos Participats.
Els projectes presentats han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència
municipal. La partida d’inversions permet fer accions globals que poden incidir en
l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat. Una inversió és allò que
l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any.
Els projectes a presentar per tant podien significar la construcció, adequació o reforma
d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes “durables”.
Les propostes presentades no tenen límit pressupostari, és a dir, es podien
presentar propostes que suposessin un cost aproximat de com a màxim 500.000
euros.
C. Criteris de viabilitat tècnica, econòmica
Les propostes presentades han de complir amb les següents condicions:
-

-

Tenir visió de municipi, és a dir, tenir impacte al conjunt del territori municipal.
Donar resposta a una necessitat concreta.
Ser projectes concrets, valorables econòmicament.
Fer referència a temes de competència municipal i ser coherents amb els plans
municipals aprovats.
Ser viables tècnicament i respectar el marc jurídic i legal existent.
No superar la quantitat econòmica assignada.
Ser considerada una inversió, amb principi i amb final.

A la guia dels Pressupostos Participats 2018 s’expliquen les regles del joc. En
paral·lel es mantenen les normes reguladores (incorporant el canvi de model) dels
Pressupostos Participats que es van aprovar per Ple el 2016 i establia el procediment
a seguir.
D. Òrgans de coordinació dels Pressupostos Participats
Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del
Pressupostos Participats, es constitueixen els següents òrgans:
Consell Veïnal
Coincidint amb el disseny dels Pressupostos Participats l’any 2016, es va constituir el
Consell Veïnal com l’òrgan de participació ciutadana i de caire territorial i consultiu.
Està compost per l’Alcalde/ssa que ostentarà el càrrec de President/a del Consell; el
regidor/a d’Hisenda; el regidor/a de Participació Ciutadana, que en serà el
vicepresident, i que substituirà al president en cas d’absència d’aquest; el regidor/a
7
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d’Urbanisme; un/a representant de cada grup polític municipal; un/a representant de
cada associació de veïns de les zones del municipi degudament inscrita en el Registre
Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Lloret de Mar, i/o de cadascuna de les zones
creades als efectes dels Pressupostos Participats; el/la Síndic/a del Ciutadà.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Comissió tècnica
Està formada per personal tècnic de les àrees de l’ajuntament relacionades amb les
temàtiques de les propostes. És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i
econòmica dels projectes presentats per la ciutadania a partir dels criteris definits i
elaborar els informes de viabilitat de les mateixes. La comissió es reuneix diverses
vegades coincidint amb la fase de valoració dels projectes i amb el seguiment de la
seva execució.
E. Dos nivells de participació: recollida de propostes i votació de les propostes
Qualsevol persona relacionada amb Lloret pot presentar propostes en els
Pressupostos Participats, i ho pot fer de manera individual o col·lectiva.
En la fase de votació de les propostes, només poden votar les persones majors de
16 anys empadronades a Lloret o amb segona residència (IBI residencial). Amb
això es dona resposta a una de les demandes de la primera edició dels Pressupostos
Participats en què persones amb segona residència al municipi no van poder votar les
propostes de la seva zona tot i viure en ella bona part de l’any.
F. Filtratge tècnic i ciutadà de les propostes / delimitació del nombre de
propostes a votar
Les propostes presentades són filtrades per la comissió tècnica en primera instància.
Posteriorment, les propostes es presenten en una assemblea ciutadana que és
l’encarregada de prioritzar els 10 projectes que es portaran a votació.
Abans d’iniciar el període de votacions, la comissió tècnica elabora un informe tècnic i
fa una valoració econòmica de les propostes.

G. Entrada de propostes i votació online
L’entrada de propostes i la votació es fa només mitjançant canal online. S’obren
espais deliberatius en la fase d’entrada de propostes (per debatre sobre les
necessitats de Lloret i dissenyar les propostes més adients per donar-hi resposta).
L’assemblea ciutadana és sobirana i és l’espai on es debaten les propostes viables
tècnicament i econòmicament i on es prioritzen les que passen a votació. Per últim, es
convoca una assemblea de retorn informativa per explicar els informes tècnics i els
costos aproximats de cada proposta.
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4. Metodologia i pla de treball

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Per a l’elaboració dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar s’ha utilitzat una
metodologia participativa des del seu inici. Es combinen diversos mecanismes i
eines participatives adaptades als objectius de cada fase de treball, com per
exemple: assemblees, votació electrònica, entre altres.
La metodologia contempla tres moments:
- Presentació de propostes per part de la ciutadania
- Debat i priorització col·lectiva
- Votació
La seva primera edició ha constat de sis fases de treball que s’expliquen a
continuació:

4.1.

Fase 1. Disseny dels Pressupostos Participats 2018 (Gener-Febrer
2018).

Com ja s’ha explicat a la introducció d’aquest informe, en la tercera edició dels
Pressupostos Participats s’han incorporat canvis importants en el model que han
suposat una revisió de les accions realitzades en les dues primeres edicions
(especialment pel què fa a les assemblees de debat).
Aquest canvi de model va comportar haver de redissenyar la guia metodològica dels
Pressupostos Participats i escriure nou contingut per al material comunicatiu on
s’expliquessin bé les novetats del 2018. En aquesta fase es va aplicar la plataforma
Civiciti i es van fer diverses reunions virtuals per posar-la en funcionament. Es van
aplicar algunes millores a partir de l’experiència de l’any 2017.
En aquesta fase també es van dissenyar les accions comunicatives i el material
comunicatiu. Una bona planificació de les accions de comunicació és imprescindible
per garantir l’èxit del procés participatiu. Objectius:
- Mobilitzar els veïns i veïnes del municipi perquè participin i facin propostes en els
diferents canals de participació dissenyats (formulari de propostes, taller de
priorització i votació)
- Informar del calendari i dels diferents espais de participació dissenyats
Es va convocar el Consell Veïnal per fer el seguiment i grau d’execució dels projectes
de Pressupostos Participats 2016 i 2017 i presentar la nova edició 2018 (11.01.2018).

Accions realitzades
- Reunions de treball amb l’equip tècnic del projecte i amb el Regidor de Participació
Ciutadana per definir el model dels Pressupostos Participatius
- Redacció de guia metodològica
- Disseny de la imatge
- Pla de comunicació (díptic informatiu, vídeo, web, etc.)
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-

Aplicació de la plataforma Civiciti a través de la qual s’ha fet l’entrada de propostes
i la votació
Reunió amb el Consell Veïnal (11 de gener de 2018)

Reunió Consell Veïnal 11/01/2018

Consultar la següent documentació als annexes:
- Annex 1. Guia dels Pressupostos Participatius de Lloret de Mar
- Annex 2. Material Pla de comunicació
- Annex 3. Acta reunió del Consell Veïnal

4.2.

Fase 2. Presentació i Recollida de propostes (del 17 de febrer al 18
de març)

Amb l’objectiu de presentar el canvi de model dels Pressupostos Participats i com a
inici de la recollida de propostes, es va celebrar la Jornada “Participació Ciutadana i
l’experiència dels Pressupostos Participats a Lloret de Mar”. La jornada es va celebrar
el dissabte 17 de febrer al matí i va comptar amb la ponència del Dr. Quim Brugué i
amb les intervencions de l’Alcalde de Lloret Jaume Dulsat i el Regidor de Participació
Ciutadana Josep Lluís Llirinós.
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El termini de presentació de propostes era del 17 de febrer al 18 de març. Qualsevol
persona podia presentar una o més propostes, independentment de la seva edat o
nacionalitat. Les propostes es podien presentar de forma individual, en grup, des d’una
associació o des d’un col·lectiu.
Amb l’objectiu de facilitar l’entrada de propostes, es va proporcionar acompanyament
i assistència a les dependències de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i al
Centre Cívic del Rieral en el respectiu horari d’atenció.
Des del Servei de Participació Ciutadana es va fer enviament de mailings a entitats
del municipi per promoure l’entrada de propostes. En paral·lel es van fer accions
comunicatives a través de les xarxes socials. També es van fer accions
dinamitzadores a espais com les classes de català, Institut Rocagrossa, El Puntet
Jove o el Consell de Dones per promoure l’entrada de propostes de col·lectius que
normalment no participen. Es va explicar el projecte a diverses entitats i associacions
veïnal.
Algunes entitats van fer sessions de debat per promoure la reflexió col·lectiva i
l’entrada de propostes conjuntes, com és el cas de la reunió oberta organitzada per
l’entitat TIPS.

Informació clau de l’entrada de propostes:
-

-

-

Període entrada de propostes: del 17 de febrer al 18 de març
Podien presentar propostes totes les persones que viuen o treballen a Lloret
de Mar. Es podia presentar de forma individual, en grup, amb la teva família, amb
els teus amics, amb la teva entitat, etc.
Les propostes es podien presentar a www.lloret.cat/pressupostosparticipats o bé
de l’aplicació LloretSmart. Les propostes es publiquen directament al mateix web i
es podrà debatre sobre elles.
Es podia presentar qualsevol proposta que complís amb els criteris definits a la
guia metodològica.

4.3.

Fase 3. Filtratge de les propostes: validació tècnica (19 de març a
20 d’abril)

Una vegada recollides les propostes en línia, se’n va fer una primera validació
tècnica, observant que complissin amb els criteris establerts (ser una inversió de
competència municipal, no superar els 500.000 euros, ser viable tècnicament i
respectar el marc jurídic i legal existent...).
Si hi havia propostes repetides o molt similars es van unificar en una de sola, de la
qual cosa s’informà a les persones proposants.
En aquesta fase es va reunir la Comissió Tècnica i es van fer diverses reunions de
seguiment amb els serveis tècnics.
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-

Consultar als proposants de possibles fusions de les propostes i confirmar el
seu acord abans de fusionar-les seguint criteris tècnics.
Informar a les persones que han fet propostes admeses a la votació i convidarles a presentar-les públicament.
Informar a les persones que han fet propostes no admeses i explicar els
motius de la no admissió.

Els informes amb les propostes viables i les no viables es van publicar al web
del projecte. Aquests informes es poden consultar a l’Annex 4. A la plataforma
Civiciti es van identificar les propostes aptes i les no aptes a votació.

4.4.

Fase 4. Assemblea de debat i priorització (21 d’abril)

Les 25 propostes acceptades pels serveis tècnics, es van debatre i prioritzar en una
assemblea ciutadania el dissabte 21 d’abril. L’objectiu era presentar, debatre i
prioritzar les 10 propostes que anirien a la fase de votació dels Pressupostos
Participats 2018.
Unes 200 persones van participar a l’assemblea ciutadana, la major part procedent
d’urbanitzacions i defensant una de les propostes presentades. Tanmateix les
persones o entitats que ho van desitjar van poder presentar la seva proposta a
l’assemblea (algunes d’elles amb suport visual) i explicar els beneficis de la proposta
per al municipi.

L’objectiu inicial era consensuar propostes de manera col·lectiva tenint en compte que
aquestes:
Tinguin visió de municipi.
Cobreixin el màxim nombre de necessitats.
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Siguin inclusives i beneficiïn col·lectius diversos.
Siguin sostenibles ambientalment i socialment.
Tinguin en compte l’equitat de gènere.
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El nombre de persones assistents a l’assemblea va obligar a replantejar la
metodologia i no es van poder fer petits grups de debat tal i com s’havia dissenyat
inicialment. La selecció de les 10 propostes es va fer a mà alçada.
Es pot consultar el material de l’assemblea a l’Annex 5 de l’informe.

4.5.

Fase 5. Valoració tècnica i econòmica de les propostes i retorn (del
23 d’abril al 30 de maig)

La Comissió Tècnica de l’Ajuntament va rebre els projectes seleccionats i es van
distribuir entre diferents serveis municipals per fer-ne la valoració tècnica i econòmica.
En total es van valorar i es van fer informes de 10 propostes (tots els informes es
poden consultar a la web https://www.lloret.cat/seccions/pressupostos-participats/
Al llarg d’aquest període es van fer reunions amb els serveis tècnics per fer el
seguiment dels informes tècnics i econòmics de les 10 propostes.
El 30 de maig es va celebrar una assemblea de retorn per explicar els 10 informes
tècnics i el procés de votació.

4.6.

Fase 6. Votació (de l’1 al 15 de juny)

Les votacions es van celebrar de l’1 al 15 de juny.
Tenia dret a votar tota la ciutadania a partir de 16 anys, empadronada a Lloret de
Mar. Les persones no empadronades amb un IBI residencial a Lloret podien votar si
prèviament s’havien inscrit al registre censal pels Pressupostos Participats.
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Com i on es podia votar?
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-

-

-

4.7.

La votació va ser en línia a través del
web www.lloret.cat/pressupostosparticipats, o bé a l’aplicació
LloretSmart.
Es van habilitar punts de votació
assistida a l’Ajuntament, al Centre
Cívic del Rieral i punts itinerants
(passejada al barri dels Pescadors i a
Fenals, parada informativa a la plaça
de l’Església, a la plaça Pere Torrent i
davant l’Ajuntament)
Es podia votar una única proposta.

Fase 7. Execució del projecte guanyador

Tota la documentació relacionada amb els Pressupostos Participats es troba a la web
www.lloret.cat/pressupostosparticipats. Els resultats es van presentar a les xarxes
socials i a Nova Radio Lloret. La premsa comarcal també se’n va fer ressò.
Una vegada es va conèixer la proposta guanyadora, es va establir un pla de treball per
a la seva execució, comptant amb la participació de la persona proposant que es
reunirà periòdicament amb els tècnics responsables per fer-ne el seguiment (primeres
reunions: 12.07.2018 i 1.08.2018).
Està previst convocar un Consell Veïnal al mes de octubre per valorar l’experiència i
debatre sobre la seva continuïtat.
D’altra banda, es recomana pensar en estratègies per donar visibilitat als projectes
finançats per Pressupostos Participats, ja sigui col·locant una placa en els projectes ja
executats o cercant altres mecanismes comunicatius.
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5. El pla de comunicació
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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.
Accions comunicatives realitzades:
200 banderoles
12.500 butlletins
150 cartells
2 roll-up
Falques, entrevistes, a la ràdio
Vídeos votacions
Facebook, twitter (2 promocions)
Web
Presentació del projecte a entitats, classes de català, presentació del projecte a
les classes de català i institut).
Es va dissenyar un pla de comunicació específic per a la fase de votació amb
l’objectiu d’incentivar el vot. El pla s’adreçava a:
-

empadronats majors o iguals a 16 anys, i
no empadronats que podien acreditar una segona residència (IBI).

Canals de comunicació:
-

-

OIAC i telèfons d’atenció ciutadana
RdP, NdP
Centre Cívic del Rieral
Publicacions web, APP, xarxes socials (info abans, durant i després)
Ràdio/TV: Entrevistes, vídeos noticies, falques.
Butlletí amb els projectes susceptibles de votar i les formes de votació.
Vídeo (go animate)
Banderoles
Mailing entitats
Treballadors/es Ajuntament
Actes promotors/dinamitzadors del vot
Bústia de suggeriments o enquesta d’opinió: conèixer la percepció que els
usuaris tenen del vot electrònic en general i de la solució proposada en
particular; recull de dubtes i consultes rebudes.
Accions de dinamització del vot: Passejada barri Pescadors i Fenals, parada
informativa itinerant cobrint diversos punts a diferents franges horàries: plaça
de l’església, davant ajuntament, plaça Pere Torrent/casal de la gent gran.

La comunicació i especialment les accions de dinamització de vot es valoren com a
molt importants en un procés d’aquestes característiques, especialment en la fase de
votació on es busca el màxim nombre de participació. En aquesta edició s’han dedicat
molts esforços del Servei de Participació Ciutadana comptant amb personal propi de
l’Ajuntament, el suport d’una persona de pla d’ocupació i l’empresa que acompanya
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tècnicament el procés. La presència al carrer ha suposat una major visibilitat del
projecte, coneixement per part de la ciutadania i un increment de votació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Per a properes edicions caldrà preveure una partida més elevada de pressupost
destinada a la comunicació i promoció de votació especialment en els quinze dies de
votació.
El material comunicatiu es pot consultar a l’Annex 2 de la memòria
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6. Els resultats
6.1.

Recollida de propostes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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El període de presentació de propostes per part de la ciutadania es va iniciar el dia 17
de febrer i va finalitzar el dia 18 de març de 2018.
Es van presentar 95 propostes.
Les propostes es van presentar a través de la plataforma Civiciti i es podien llegir a
mesura que les persones les publicaven. Es va activar l’opció per poder fer “like” a les
propostes i per tant es podien veure els suports obtinguts per cada proposta. L’eina
tecnològica també permetia escriure comentaris.
En aquest sentit, l’equip impulsor del projecte va escriure comentaris a les propostes
visibles a la plataforma tecnològica quan la proposta no responia clarament a alguns
dels criteris tècnics especificats a la Guia. Exemple de comentari:

6.2.

Validació tècnica

La valoració tècnica de les propostes es va realitzar mitjançant la Comissió Tècnica.
Aquesta Comissió Tècnica ha estat integrada per personal tècnic de les àrees de
l’ajuntament relacionades amb les temàtiques de les propostes i per l’equip tècnic
municipal responsable d’impulsar el procés dels Pressupostos Participats.
La viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes presentades per la
ciutadania es va avaluar a partir dels criteris establertes al l’apartat 2 de la Guia dels
Pressupostos Participats i que són les següents:
1. Ser considerades una inversió, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i
adquirir i és perdurable en el temps.
2. Tenir una visió de municipi i generar impacte al conjunt de Lloret.
17
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3. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal
existent.
4. No superar els 500.000 euros.
5. Ser projectes concrets, avaluables econòmicament i viables tècnicament.
6. No contradir els plans municipals aprovats.
Primerament, l’equip tècnic impulsor dels Pressupostos Participats va fer una
primera revisió de les propostes per assignar-les als serveis de les diferents àrees
municipals, i amb una proposta inicial d’admissió de propostes. Alhora, es van agrupar
algunes de les propostes.
Després de la primera revisió, es va fer reunions amb responsables tècnics de les
àrees i de diversos serveis. Els serveis tècnics que van valorar les propostes van ser
Serveis Públics, Policia Local, PIGUEM, Parcs i Jardins, Mobilitat i Servei de Medi
Ambient.

A resultes de la valoració tècnica es van admetre 43 propostes i se’n van
desestimar 52, de les quals 16 estaven pressupostades per a iniciar-se l’any 2018. De
les 43 propostes admeses, se’n van agrupar 28 i això va suposar que fossin 25
propostes les que van passar a la fase de debat i priorització ciutadana.

Taula 1. Motius de no admissió de les propostes

No Inversió

No compet
municipal

No
respecta el
marc jurídic
i legal

Supera els
500.000
euros

Es
considera
que ja està
fet

No viable
tècnicament

Prevista

6

15

3

9

1

2

16

11%

29%

6%

17%

2%

4%

31%

Les propostes rebutjades (52) no complien amb algun dels criteris establerts a la Guia.
El responsable tècnic corresponent va especificar quina/es condicions incompleix i va
redactar un breu comentari de retorn la persona proposant i que es va publicar al web.
Pel que fa a les propostes admeses (25), el personal tècnic va redactar una breu
descripció de cada proposta. A més, es va fer proposta de refosa d’aquelles propostes
que tenien una temàtica similar o idèntica. Per aquests casos es va contactar amb els
proposants per demanar el seu consentiment mitjançant correu electrònic.
Es va contactar amb totes les persones proposants per explicar via correu electrònic el
motiu de la o acceptació de la proposta o la versió de proposta refosa. A continuació
es mostra un exemple de resposta:
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Bon dia,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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La Comissió Tècnica dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar ha valorat la seva
proposta “Condicionament dels elements esportius de Lloret de Mar” com a
favorable ja que compleix amb els criteris tècnics establerts.
Tanmateix, es proposa fusionar la seva proposta amb d’altres de similars amb el nom
de “Millores a les instal·lacions esportives” amb la següent descripció:
Condicionar les instal·lacions esportives de Lloret posant especial atenció a les pistes
d’atletisme, els pavellons esportius i els camps de futbol. Es proposen alguns
exemples d’actuació: 1. Ampliació i reparació de les pistes d’atletisme, 2. Renovació
dels vestuaris del camps de futbol del Molí, 3. Col·locar seients a les grades del camp
de futbol de Lloret, 4. Millores al pavelló del Molí (calefacció, dutxes i vestuaris,
ampliació de pistes).
Les propostes fusionades són:
Els pavellons esportius i les pistes d'atletisme necessiten
reparacions urgents i segurament ampliacions.
Condicionament
dels
Per exemple, el pavelló del Molí, no funciona la
11 elements esportius de
calefacció, les dutxes i els vestuaris cada cop estan
Lloret de Mar
pitjor, tampoc hi ha lloc a les pistes, sempre estan
ocupades. Per això l'ampliació de pistes estaria molt bé.
Renovación
de
los Los vestuarios del campo del moli hay que cambiarlios
44 vestuarios del camp para que los niños puedan ducharse con nuevas
del molí
instalaciones ya que las que hay estan muy mal.
45

Asientos en el campo hay que poner asientos plasticos en la grada para que la
de futbol de Lloret.
gente pueda sentase bien

Seguidament, l’emplacem a assistir a l’Assemblea participativa del proper dissabte
21 d’abril a les 11h a la Biblioteca, amb l’objectiu d’explicar i debatre la seva
proposta, per juntament amb la resta, finalment prioritzar les 10 que han d’anar a la
fase de votació de l’1 al 15 de juny.
Si estigués interessat a exposar la seva proposta, li demanem que us posi en
contacte amb nosaltres per poder realitzar una bona organització de l’acte.
Moltes gràcies per la seva aportació,
Salutacions cordials,
Ajuntament de Lloret de Mar

Després de la validació tècnica, es va escriure un comentari a cada proposta explicant
si la proposta s’acceptava o no i els motius de no acceptació. Totes les respostes es
poden consultar a https://www.civiciti.com/es/lloretdemar/proposals/project/655
En aquesta plana web també es poden consultar totes les propostes i veure quines
s’accepten i quines no.
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Memòria participativa. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

Les 25 propostes vàlides fan referència a àmbits diversos com espai públic i
enjardinament, medi ambient i parcs, equipaments municipals i mobilitat i accessibilitat.
Taula 2. Propostes acceptades agrupades segons similituds i per àmbits temàtics
Espai públic i
enjardinament

Medi Ambient i
parcs

Equipaments
municipals

Mobilitat i
accessibilitat

89, 18

90, 84

95

6, 72, 21, 10, 57

88, 67, 2

74, 70

94

37

85

32, 3

93

48,13,39,68

48,13,39,68

92

62, 63

35

91

60

50

58-59, 27

48,13,39,68

6, 72, 21, 10, 57

45, 44, 11

56

42

46
34
4
12

5

9

2

10

5

8

2

6.3.

Debat i priorització de les propostes

El dissabte 21 d’abril al matí es va convocar una assemblea participativa per debatre
i prioritzar les 25 propostes analitzades com a viables. L’objectiu era seleccionar les 10
propostes que es consideressin més importants i de més interès per a la ciutadania de
Lloret de Mar.
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Prèviament a la celebració de l’assemblea, es va convidar a les persones proposants
de les 25 propostes acceptades a presentar la proposta a l’assemblea.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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L’assemblea va ser un èxit d’assistència ja que va comptar amb la participació d’unes
200 persones. El nombre elevat d’assistents va fer replantejar la metodologia
dissenyada inicialment i es va optar per presentar les propostes i fer una votació a mà
alçada per seleccionar les 10 propostes que anirien a la fase de votació.

25 propostes presentades
1. Construcció d'una nau per a us "d'hotel d'entitats"
2. Fer un parc infantil a Lloret Residencial
3. Més recursos informàtics en el centre cívic del Rieral
4. Creació d'una "Escola/Conservatori" municipal de música i dansa
5. Rehabilitació, arranjament i conservació del Mas Guinart o Mas d’en Buch
6. Millores als contenidors soterrats del Nucli Antic i a les àrees d’aportació de
Lloret Residencial, Fenals i Roca Grossa
7. Pista esportiva a Fenals
8. Condicionar el Passeig Marítim i Sa Caleta
9. Bústies a Lloret Residencial
10. Millores a parcs infantils
11. Millora de la mobilitat, carrers, voreres i accessibilitat al Nucli Antic
12. Remodelació de la pista esportiva de sorra del Pere Torrent
13. Remodelar, dignificant Just Marlès (i carrers adjacents)
14. Canvi de paviment i embelliment de la Plaça Dr. Adler
15. Renovar el terra i remodelar la part final del Passeig Verdaguer
16. Millores a la Plaça Església i Plaça Piferrer "Canaletes"
17. Instal·lació de càmeres de vídeo-vigilància, a diverses urbanitzacions,
connectades amb el servidor de la Policia Local.
18. Renovació de les fonts de Lloret de Mar
19. Millores a les instal·lacions esportives
20. Parc d'educació ambiental en el Turó d'en Buc
21. Rotonda encreuament carretera de Tossa (Gi682) amb Canyelles
22. Col·locació de bancs i biblioteques a l'aire lliure. Senyalització de plantes
23. Remodelació del Passatge dels Felibres
24. Pipi-can a la zona de Can Saragossa
25. Renovació paviment passeig platja de Fenals
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Després de la votació a mà alçada de les propostes, es van seleccionar 10 propostes
que es presenten per ordre de suport a l’assemblea:

10 propostes seleccionades

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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PROPOSTES

PRESSUPOST

Instal·lació de càmeres de vídeo-vigilància, a diverses
urbanitzacions, connectades amb el servidor de la Policia Local.

500.000,00 €

Rotonda encreuament carretera de Tossa (Gi682) per millorar
l’accés a Canyelles

258.357,91 €

Actuacions per un Parc d’educació ambiental en el Turó d’en Buc
en el barri del Rieral

330.741,18 €

Construcció o compra d’una nau per a ús “d’hotel d’entitats”

500.000,00 €

Millora de la mobilitat, diversos carrers, voreres i de l’accessibilitat
al Nucli Antic

500.000,00 €

Millores a les instal·lacions esportives: seients camp de futbol,
adequació vestuaris del Molí i de les pistes d’atletisme i centre de
running.

500.000,00 €

Renovació integral del paviment del Passeig de la platja de
Fenals

497.920,87 €

Condicionar el Passeig Marítim i l’entorn del paratge de Sa
Caleta

500.000,00 €

Condicionament d’unes aules a l’Escola Pere Torrent com a
aules per activitat musical

235.459,56 €

Remodelació de la pista esportiva de sorra del Pere Torrent

500.000,00 €

6.4.

Votació

Per al procés de votació es va editar un díptic informatiu distribuït a totes les llars on
hi havia informació sobre els punts de votació i sobre els 10 projectes seleccionats.
Per a més informació es podia consultar la plana web del projecte on hi havia els 10
informes tècnics i econòmics de cada proposta. En paral·lel, algunes de les persones
proposants, especialment la persona que va proposar la proposta finalment
guanyadora, va fer una rellevant tasca de mobilització del vot (cartells a comerços,
flyers distribuïts a les urbanitzacions, etc.).
El procés de votació dels projectes s’ha desenvolupat entre l’1 i el 15 de juny de
2018. Ha estat un procés de vot 100% digital.

El cens de persones amb dret a vot (a 26 d’abril de 2018) és de 32.241 i han participat
en la votació 1.948 persones (6,04%) amb la distribució diària següent:
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Gràfic 1. Evolució diària del vot

Font: Civiciti

Si ho comparem amb l’edició de Pressupostos Participats 2017, hi ha hagut un
increment de 901 vots (l’any 2017 van votar 1047 persones i enguany 1948
persones). L’increment ha estat del 86,06% en termes absoluts (quantitat de vots) i
d’un 163,64% en termes relatius (percentatge de participació).
Pel que fa als vots diaris, s’han rebut una mitja de 129,87 vots. S’ha observat que els
caps de setmana hi ha un descens del nombre de vots.

En relació al mitjà de vot, la major part dels vots han estat amb suport presencial,
és a dir, mitjançant els punts de votació habilitats a l’Ajuntament, al Centre Cívic del
Rieral o punts mòbils. En aquests casos, amb el suport d’una tauleta i d’ordinadors, es
donava un número d’usuari als participants amb el qual podien accedir a la plataforma,
escriure el seu DNI i votar. 1.172 persones van votar presencialment (representa el
60% del total de vots) i 776 amb registre directament a la plataforma tecnològica.

Gràfic 2. Mitjà utilitzat pel vot

Font: Civiciti
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6.5.

Resultats de la votació

Segons els resultats de la votació, en els Pressupostos Participats de Lloret de Mar
2018 es podrà executar una proposta: Instal·lació de càmeres de vídeo-vigilància, a
diverses urbanitzacions, connectades amb el servidor de la Policia Local” ja que està
pressupostada amb 500.000 euros.

PROPOSTES

VOTS

PRESSUPOST

Instal·lació de càmeres de vídeo-vigilància, a diverses
urbanitzacions, connectades amb el servidor de la Policia
Local.

523

500.000,00 €

Construcció o compra d’una nau per a ús “d’hotel d’entitats”

422

500.000,00 €

Millora de la mobilitat, diversos carrers, voreres i de
l’accessibilitat al Nucli Antic

286

500.000,00 €

Rotonda encreuament carretera de Tossa (Gi682) per millorar
l’accés a Canyelles

234

258.357,91 €

Renovació integral del paviment del Passeig de la platja de
Fenals

125

497.920,87 €

Actuacions per un Parc d’educació ambiental en el Turó d’en
Buc en el barri del Rieral

90

330.741,18 €

Millores a les instal·lacions esportives: seients camp de futbol,
adequació vestuaris del Molí i de les pistes d’atletisme i centre
de running.

79

500.000,00 €

Remodelació de la pista esportiva de sorra del Pere Torrent

74

500.000,00 €

Condicionament d’unes aules a l’Escola Pere Torrent com a
aules per activitat musical

63

235.459,56 €

Condicionar el Passeig Marítim i l’entorn del paratge de Sa
Caleta

52

500.000,00 €
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6.6.

Perfil dels participants
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En aquest capítol s’exposa el perfil sociodemogràfic de les persones que han participat
a les votacions dels Pressupostos Participats de Lloret de Mar i es fa una comparativa
amb la població a partir de 16 anys del municipi 1.
En relació al sexe dels participants, a les votacions dels Pressupostos Participats
s’observa una lleugera participació superior de les dones que dels homes. Ha
participat un 52% de dones davant el 48% d’homes. Si ho comparem amb les dades
de població total, hi ha una lleugera sobre-representació de participació femenina.
Normalment en els processos de participació ciutadana acostumen a participar més
dones que homes.
Gràfic 3. Sexe dels participants a les votacions dels Pressupostos Participats vs
població total de Lloret de Mar major de 15 anys (2017)

49%

Dones

52%

51%

Homes

48%

0%

10%

20%

Població Lloret de Mar (16 anys i més)

30%

40%

50%

60%

Votació Pressupostos Participats

Font: Padró d’habitants 2017

Si ens fixem amb les franges d’edat, destaca la poca participació de la gent jove (de
15 a 29 anys). S’observa com han votat un 12,43% dels joves mentre que la població
de gent jove de Lloret de Mar ronda el 20%.
Per contra, s’observa com una quarta part dels votants són gent gran d’entre 60 i
74 anys, quan aquesta població representa el 16,22% del total de població de Lloret
de Mar.
En termes generals, s’observa com el 40,15% dels votants són gent jove o adults joves
(de 15 a 44 anys), el 29,72% són adults grans (de 45 a 59 anys) i el 30,1% gent de 60
anys i més.
1

No es disposa de dades estadístiques de totes les persones participants a la votació. S’ha treballat amb
dades de 1.850 persones, de la resta no es tenen dades actualitzades. Tanmateix es considera que és
una mostra representativa del total de participants que permet fer comparacions amb la població total de
Lloret de Mar.
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Gràfic 4. Edat dels participants a les votacions dels Pressupostos Participatius vs edat
població de Lloret de Mar (2017).
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15 a 29 anys

19,48%

12,43%

30,15%
27,72%

30 a 44 anys

27,38%
29,72%
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16,22%

60 a 74 anys
6,74%
6,80%
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0,00%

23,29%

5,00%

10,00%

Població Lloret de Mar

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Votació Pressupostos Participats

Font: Padró d’habitants 2017

Si es compara la participació segons grup d’edat dels Pressupostos Participats 2018 i
els celebrats el 2017 (tenint en compte que són dos models diferents), el gràfic 5
mostra com l’any 2018 hi ha hagut un increment de la participació de les persones
d’entre 30 i 44 anys (deu punts més que l’any 2017) i de les persones de 60 a 74
anys (sis punts més que el 2017). En canvi hi ha hagut una disminució de la
participació de la gent jove.
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Gràfic 5. Comparació votació Pressupostos Participats 2017 i 2018 per grups d’edat

Pel què fa al país de naixement dels votants, en el gràfic 6 s’observa com gairebé la
totalitat dels votants en els Pressupostos Participats són persones nascudes a
l’Estat Espanyol (el 88,1%), només l’11,9% són persones d’origen estranger.
Aquestes dades són d’especial rellevància quan es comparen amb la població de
Lloret major de 15 anys. El 35,5% de la població major de 15 anys del municipi ha
nascut a l’estranger. Per tant, hi ha una clara sub-representació de la població
estrangera en les votacions dels Pressupostos Participats.
La participació de les persones d’origen estranger en els processos participatius és un
repte compartit en molts municipis. La participació ciutadana pot ser una eina per
treballar el sentiment de pertinença al municipi i la cohesió social. Cal pensar en
estratègies per fer que els processos participatius siguin inclusius a tot tipus de
població.
Gràfic 6. País de naixement dels participants a les votacions dels Pressupostos

35,50%

Població Lloret de Mar

Votació Pressupostos Participats

64,50%

11,90%
88,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Estranger

Espanya
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Participats vs població de Lloret de Mar.
Font: Padró d’habitants 2017
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En els Pressupostos Participats 2016 i 2017, Lloret de Mar es va dividir en 13
zones/barris. En aquest sentit, tot i que el model actual de Pressupostos Participats és
de municipi, no territorial, resulta interessant observar com s’ha distribuït el vot en
els segons la zona de residència.
A la taula 4 s’observa la participació al procés participatiu per cada barri o zona.
Destaca especialment la participació de les persones empadronades o amb
segona residència a la Zona Sud (amb un 16,11% de participació). A aquest
percentatge s’hi suma la participació de la Zona Est (9,39%), la Zona Nord (8,23%),
Can Sabata-Zona Esportiva (8,12%) i El Rieral (8,02%). La participació de la resta de
zones o barris ha estat entre el 5% i el 4%.
Tanmateix, cal destacar la baixa participació del Nucli Antic i de la Zona Oest
(5,51% i 3,21% de participació respectivament). En aquest sentit, cal considerar que la
població de 16 anys i més del Nucli Antic i de la Zona Oest representa el 25,27% i el
24,14% de la població de Lloret de Mar.

Taula 4. Participació segons habitants iguals o majors de 16 anys i zona de residència

Zona

Habitants igual o majors
%
Nombre de
de 16 anys a 31/05/2018 població
vots*

%

Zona Sud

1.266

3,93%

204

16,11%

Zona Est

1.298

4,03%

122

9,39%

Zona Nord

1.954

6,07%

161

8,23%

972

3,02%

79

8,12%

2.007

6,24%

161

8,02%

Can Sabata-Zona esportiva
Rieral
Puigventós

124

0,38%

7

5,64%

Nucli Antic

8.127

25,27%

448

5,51%

Zona Centre

2.427

7,54%

129

5,31%

898

2,79%

45

5,01%

2.695

8,38%

131

4,86%

2.342

7,28%

102

4,35%

282

0,87%

11

3,90%

Zona Oest

7.765

24,14%

250

3,21%

Total

32.157

Can Ballell
Can Carbó-Mas Baell
Molí-Mas Vilà-Can
Ribalaigua
Barri Pescadors

1.850

*Nota: el nombre de vots és una mostra. No es disposa de la globalitat de les dades sinó d’una
mostra de 1850 persones.

28

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

num Anotació: 1-2018-017165-2, Data d'entrada: 11/10/2018 11:05:00, Núm. expedient: 6935,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017

Memòria: Memòria Subvencionar Pressupostos participats de Lloret
de Mar 2017

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: VUVWL-NJO4Q-PCUM5
Pàgina 29 de 94

Memòria participativa. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

7. Seguiment i grau d’execució dels projectes 2016 i 2017
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A data 12 de juliol de 2018, hi ha 15 projectes executats dels Pressupostos Participats
2016 i 4 pendents d’execució. En relació als Pressupostos Participats 2017 només
s’han executat 5 projectes de 24. A continuació es mostren els detalls:

Taula 5. Grau d’execució dels projectes aprovats el 2016 (a data setembre 2018)
BARRI/ZONA
Rieral
Sud
Puigventós
Est
Oest
Centre
Can Carbó-Mas
Baell
Nucli Antic
Can Sabata
Pescadors
Nord
Nord
Nord
Centre
Can Ballell
Molí-Mas VilàCan Ribalaigua
Molí-Mas VilàCan Ribalaigua

PROPOSTA
Pista esportiva
Il·luminació a part de l’av.
Mare de Déu de Gràcia
Pista esportiva
Millorar estat túnel Ronda
Europa
Gronxador adaptat i paviment
tou
Recuperar escales
Condicionament plaça Centre
cívic
C/del Carme: jardineres i
cartellera
Reubicació contenidors i
espais motos a Passatge
Senyora de Rossell
Local social
Mampares a 6 illes de
contenidors a Lloret Blau
Bústies i marquesines Mont
Lloret i Lloret Residencial
Papereres Pinars
Rutes verdes
Millora cantonada C/Fusters i
Joaquim Lluhí
Instal·lació d’elements de
gimnàstica per adults a l’aire
lliure.
Recinte per a passejar i zona
"agility" per a gossos.

SEGUIMENT
Projecte fet

GRAU
D’EXECUCIÓ
100

A punt de començar

70

Projecte fet

70

Projecte fet

70

Fet
Fet
Fet
Fet

100
100
100
100

Fet

100

Fet

100

Fet

100

Fet

100

Fet
Fet

100
100

Fet

100

Fet

100

Fet

100
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Taula 6. Grau d’execució dels projectes aprovats el 2017 (a data juliol 2018)
BARRI/ZONA
Rieral
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Rieral
Sud
Puigventós
Est
Oest
Oest

Oest
Can CarbóMas Baell
Can CarbóMas Baell
Nucli Antic
Can Sabata
Pescadors
Pescadors
Pescadors
Nord
Nord
Centre
Can Ballell
Can Ballell
Can Ballell
Can Ballell
Molí-Mas
Vilà-Can
Ribalaigua
Molí-Mas
Vilà-Can
Ribalaigua

PROPOSTA
Instal·lació de circuit de salut (zona Font de la
Kaikuta)
Condicionament del carril bici
Finalització del projecte d’enllumenat públic al
Condado del Jaruco (iniciat amb els PP2016)
Parc amb elements de salut
Millora de l'accessibilitat dels vianants al carrer
Portugal, des de la plaça Europa fins a l'encreuament
de Canyelles
Col·locació d’una barana a la part final del camí de la
platja de Fenals
col·locació de passos de vianants de ressalt a tres
punts de la zona (C/Narcís Macià Domènech
cantonada Riu de la Plata; davant del Centre de Dia;
Zona Hotel Gran Garbi)
Canvi d'imatge a la placeta Washington
Modernització i condicionament del centre cívic amb
l’objectiu que sigui un espai polivalent:
Col·locació d'un lavabo públic al Parc de Can Xardó
Cobriment del cablejat dels carrers amb una canalera
Instal·lació de parc inclusiu (ampliació del parc infantil
actual) i instal·lació de font ornamental a l’actual
estany
Col·locació de 15 carpes per cobrir la plaça (3X3)
Col·locar un banc a la parada de l'autobús.
Baranes al carrer barri dels Pescadors.
Col·locació de tres marquesines a les parades de bus
de Mont Lloret, Lloret Residencial i Creu de Lloret
Rehabilitació integral de la caseta de vinya situada a
la zona d'equipaments de la Urbanització Els Pinars:
Condicionament de les zones verdes i col·locació de
mobiliari esportiu a la zona del Monterrey al costat del
parc
Millores al parc infantil del parc de Sant Cristòfol
Condicionament del parc de Sant Cristòfol amb
elements de jardineria
Col·locació d’un banc a la parada de l'autobús
Substitució dels fanals de l'entrada del barri (carrer
Fusters)

SEGUIMENT

A punt de
començar

GRAU
D’EXECUCIÓ

70

Fet

100

Fet
Fet

100
100

Fet

100

Fet

100

Il·luminació de la zona de darrere el parc de Can
Ribalaigua
Col·locació de cartells per a promoure el civisme i fer
complir l’ordenança

30

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Memòria: Memòria Subvencionar Pressupostos participats de Lloret
de Mar 2017

num Anotació: 1-2018-017165-2, Data d'entrada: 11/10/2018 11:05:00, Núm. expedient: 6935,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: VUVWL-NJO4Q-PCUM5
Pàgina 31 de 94

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Memòria participativa. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

8. Valoració i recomanacions tècniques dels Pressupostos
Participats 2018
El canvi de model de Pressupostos Participats de Lloret de Mar ha estat valorat
positivament per l’equip de govern i l’equip tècnic. Està previst reunir el Consell Veïnal
el mes de octubre per fer l’avaluació del procés 2018 així com reflexionar sobre la seva
continuïtat.
Caldrà valorar aspectes com la possibilitat d’elaborar els Pressupostos Participats en
caràcter bianual (un any per a proposar i votar projectes i un any per executar-los), la
possibilitat de donar continuïtat al model de Pressupost Participat global de municipi o
bé incorporar una part de propostes territorials, etc.
Des de l’equip tècnic del projecte s’ha fet una valoració del procés tenint en compte
diferents variables i partint de la valoració efectuada els anys 2016 i 2017.
També s’ha pres en consideració el document “Pressupostos Participatius al Món
Local” publicat per la Diputació de Barcelona en la col·lecció Quaderns de Participació
Ciutadana, així com les conclusions de la “Jornada Pressupostos Participatius al món
local”, jornada celebrada a Barcelona el mes de febrer d’aquest 2018.
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FORTALESES

Avaluació Pressupostos Participats 2018

ÀMBITS

8.1.

IMPULS I
DISSENY

- L’impuls del procés s’ha fet des de la
Regidoria de Participació Ciutadana
comptant amb la implicació d’altres
regidories com Serveis Econòmics i Alcaldia.
- S’ha implicat l’oposició des de l’inici a
través del Consell Veïnal
- Les regles del joc (guia metodològica) s’han
definit a l’inici i s’han consensuat amb el
Consell Veïnal. La guia s’ha publicat a la
web.
- Els Pressupostos Participats 2018 han
promogut el debat a nivell de municipi i
han permès identificar propostes que afecten
tot el municipi.

PUNTS CRÍTICS

POSSIBILITATS DE FUTUR

- Consolidar el model de Pressupostos
Participats d’àmbit municipal.

- Transformar el Consell Veïnal en un òrgan
participatiu amb representació de
diferents perfils i àmbits del municipi
(plantejar que hi hagi representació
d’entitats i de ciutadania a títol individual per
garantir que hi hagi representació de tots els
sectors).

- Plantejar la bianualitat dels Pressupostos
Participats per garantir l’execució dels
projectes guanyadors (un any per proposar
projectes i un any per executar-los).

- Limitar l’import de les propostes amb la
voluntat de poder executar més d’una
proposta presentada per la ciutadania.

- Possibilitat de combinar Pressupostos
Participats amb priorització de projectes
de govern.
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- Nombre rellevant de propostes entrades
(95) tenint en compte el canal (només web).

FORTALESES

PUNTS CRÍTICS

- Reunions de treball amb serveis tècnics
municipals per fer un primer filtratge de les
propostes tenint en compte els criteris
definits a la guia. Agrupar propostes similars.

- Sessions de presentació, debat i detecció
de propostes (classes de català, institut,
Puntet).

- Acompanyament a l’entrada de propostes
des del Servei de Participació Ciutadana i el
centre cívic El Rieral.

- Comunicació. Publicació d’un díptic
informatiu, rol-ups i planificació d’accions
comunicatives.

- Jornada de presentació dels
Pressupostos Participats (amb la ponència
del Dr. Quim Brugué i l’Alcalde Jaume
Dulsat).

- Algunes de les propostes entrades
eren poc elaborades i/o molt
genèriques o bé no complien amb
els criteris de la guia.

Memòria participativa. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

ÀMBITS
ENTRADA DE
PROPOSTES

PRIMER
FILTRATGE
TÈCNIC

- Contacte amb les persones proposants
en els diferents moments del procés
participatiu i especialment quan acaba la
fase d’entrada de propostes (contacte via
plataforma Civiciti i via correu electrònic).
- Publicació dels informes de viabilitat tècnica
a la web del projecte.

POSSIBILITATS DE FUTUR

- Promoure més sessions de debat i
reflexió de necessitats previs a la
presentació de propostes (sessions amb
consells sectorials, casal de la gent gran,
entitats,...) amb l’objectiu d’identificar i
treballar propostes consensuades per
diferents col·lectius.

- Pensar estratègies perquè les propostes
que es presentin siguin més concretes
(revisar el formulari d’entrada de
propostes?).

- Continuar amb el mateix model on es fa un
primer filtratge de les propostes a partir dels
criteris tècnics i econòmics prèviament
definits.
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ÀMBITS

- Presentació en plenari de les 25
propostes acceptades pels serveis tècnics;
la majoria van ser presentades pels
proposants.

DEBAT I
- Elevat nombre d’assistents a l’assemblea
PRIORITZACIÓ
de debat.

VOTACIÓ

- Increment notable del nombre de
participants a la votació (6% de
participació. Increment del 86,07% del
nombre de votants).
- Pla de comunicació específic per a la
votació (díptic informatiu a les llars,
banderoles, rol-ups, xarxes socials, etc.)
- Diverses accions de dinamització de vot
al carrer (donen visibilitat al projecte i
promouen la participació).
- Algunes de les persones/grups proposants

PUNTS CRÍTICS
- El nombre d’assistents a
l’assemblea no va permetre el
debat en petits grups,
- Priorització de les propostes poc
reflexiva. No es van poder obrir
espais deliberatius.
- La major part dels participants van
assistir per prioritzar una de les 25
propostes i van mostrar poc
interès en escoltar la resta de
propostes.
- Manca d’assistència dels serveis
tècnics municipals a l’assemblea.

- La participació no arriba al 10% de
la població.
- Poca participació de perfils
determinats de població com joves
i gent gran.
- Poca participació de persones no
empadronades amb IBI residencial,
tot i l’esforç per promoure-ho.

POSSIBILITATS DE FUTUR

- Per promoure el debat, replantejar
propostes i seleccionar les propostes de
manera reflexiva, valorar celebrar:
assemblees/sessions de debat
temàtiques per concretar i prioritzar
propostes, sessions de treball amb
persones proposants, sessió de treball amb
el Consell Veïnal, altres,...

- Implicar els serveis tècnics a les
assemblees de debat i priorització de
propostes.

- Promoure que les persones proposants
exposin la seva proposta a les assemblees i
expliquin perquè és rellevant pel poble.

- Més accions de mobilització de vot
(sortida de les escoles, pavelló esportiu,...),
especialment per mobilitzar el vot dels joves
i la gent gran.

- Fer coincidir les votacions
esdeveniments que mobilitzi molta gent i
que permeti fer difusió del projecte i
promoure el vot.

- Valorar la possibilitat d’escriure una carta
d’agraïment signada per l’Alcalde i
dirigida a totes les persones que han fet
propostes i explicant els resultats.
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- Seguretat que ofereix l’eina.

- El Consell Veïnal es reunirà per avaluar el
projecte.

van fer campanya per mobilitzar votants.

Memòria participativa. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

AVALUACIÓ I
EXECUCIÓ DE
PROJECTES

EINA CIVICITI

- Disponibilitat tant tècnica com material de
l’empresa Civiciti (tècnic, documents de
suport, formació, tablets...).
- Facilitat en la parametrització de la
plataforma, i facilitat en l’entrada de
continguts.
- Funcionalitats que té la plataforma (gestió de
comentaris, Likes/dislikes de les propostes,
acceptació o no de les propostes...).

- No es defineix el calendari
d’execució dels projectes.
- Baix nivell d’execució dels
projectes guanyadors dels
Pressupostos Participats anteriors
(especialment 2017). Això pot
desincentivar la participació.
- La utilització del proveïdor de
mapes Yandex no funciona del tot
correctament (noms en castellà...).
Potser caldria posar Google Maps
que és molt més precís.
- No existeix un enllaç entre les
propostes introduïdes per l’usuari i
els projectes finals que han passat
al procés de votació. Això es deu
principalment a l’existència de
dues plataformes diferents: la de
recollida de votacions i la de
votació. S’haurien d’integrar millor.

- Empoderar les persones/col·lectius
proposants perquè mobilitzin el vot de la
seva proposta.

- Establir el calendari d’execució dels
projectes escollits com una fase del procés
participatiu.

- Planificar reunions amb la persona
proposant de la proposta guanyadora.
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Per a futures edicions de Pressupostos Participats, es proposa donar continuïtat a
accions que s’han valorat positivament i fer algunes millores:
Accions que es proposa continuar
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-

-

Mantenir el model de Pressupostos Participats de municipi (no territorials) per
promoure el sentiment de pertinença i treballar amb propostes que tinguin un
impacte a tot Lloret.
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 personalment totes les persones que han presentat proposta i
publicar-la a la plataforma.
Elaborar un informe tècnic per cada proposta seleccionada.
Establir un nombre màxim de propostes que es portaran a votació. Es
recomana que no sigui un nombre molt elevat, màxim 15 propostes.
Continuar amb el model de votació actual (qui participa): empadronades al
municipi majors de 16 anys i persones amb IBI residencial
Fer el seguiment de l’execució dels projectes amb el Consell Veïnal i
organitzar sessions de treball amb els proposants per definir conjuntament el
projecte guanyador.

Propostes de millora als Pressupostos Participats
-

Plantejar un model bianual i iniciar un nou procés de Pressupostos Participats
durant el primer any de legislatura.
Dissenyar una guia metodològica amb les regles del joc i consensuar-la amb el
Consell Veïnal.
Redissenyar el Consell Veïnal i obrir-lo a representants d’entitats i ciutadania a
títol individual.
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).
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entrada propostes
mitjançant plataforma online
Civiciti
Més dies per entrar
propostes
Possibilitat de debatre les
propostes i puntuar-les
Augment en la comunicació

MILLORES REALITZADES
2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Presència als IES (en el
moment de fer propostes i de
la votació)
Més punts de votació i
informació mòbils en els barris.

Tendir a projectes globals o
d’altres sectorials (joventut
p.ex.) a banda de projectes
territorials?
Més informació a l’inici de
cada procés, pedagogia sobre
el pressupost municipal, límits,
etc. Jornada de difusió inicial?
Dificultats en l’ús de la
plataforma Civiciti (a l’inici)
Diferenciar propostes d’entitats
o grups de les propostes
individuals?
Punts d’informació itinerants?
Més accions dinamitzadores
del vot
Més punts d’informació al
carrer
Incorporació dels IBIs
residencials?

POSSIBILITATS DE FUTUR

Quadre. Avaluació continuada i millores aplicades

Limitació de vot només a les
persones empadronades
Pocs dies de votació (un dia i
mig)
Només vot a través d’urna i de
forma presencial

Poc coneixement del projecte
Pocs dies per entrar propostes
Poques propostes i algunes
poc elaborades
Poca participació a les
assemblees

Model per zones/barris:
Limitació de la visió estratègica
global de municipi

PUNTS CRÍTICS 2016

Avaluació Pressupostos Participats 2016 i 2017

Memòria tècnica. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

8.2.

MODEL

ENTRADA
PROPOSTES

VOTACIÓ

PARTICIPACIÓ

Poca implicació d’entitats o de
col·lectius com els joves o
persones d’origen migrant.

S’ha incorporat persones
amb IBI residencial (poca
participació de no
empadronats: 45 vots)
15 dies de votació
Accions dinamitzadores de
vot
Vot online / APP , a més de
presencial
Informació als cursos de
l’Oficina de català, Casal del
Jubilat, El Puntet, escoles i
instituts, 2 barris.

-

-

-

-

-

-

-

MILLORES 2018

Canvi de model: de
Pressupostos Participats
territorials a Pressupostos
Participats de municipi
Organització de la Jornada
sobre Pressupostos
Participats a l’inici del procés.
Millores d’usabilitat a la
plataforma Civiciti

Augment de la presència al
carrer: Parades informatives i
dinamització de vot a diferents
punts del municipi
Es manté la votació pels IBIs
residencials però previ
registre

Dificultats per accedir als IES
Increment punts de votació
mòbil i presència al carrer
Civiciti proporciona tauleta els
quinze dies de la votació
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8.3.

Indicadors d’avaluació

En paral·lel, s’han definit un conjunt d’indicadors que permeten avaluar els temes
tractats, el funcionament i la implicació en les polítiques públiques.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

ÀMBIT

DIMENSIONS

INDICADORS

RELLEVÀNCIA

1. Relació amb l’Agenda Política Municipal. El projecte
seleccionat s’incorpora en el pressupost municipal
2018.

INICIATIVA

2. Temes proposats per la ciutadania / temes
proposats per l’Ajuntament. En aquest cas, tots els
projectes han estat proposats per la ciutadania.

FREQÜÈNCIA

3. Trobades regulades / Trobades reals. S’han celebrat
les dues assemblees previstes (debat i retorn)
4. Nombre de participants a les assemblees: unes 200
persones a l’assemblea de debat, unes vint a
l’assemblea de retorn
5. Nombre de vots: 1948 vots (6,04% de les persones
amb dret a vot)

QUALITAT DE LA
INFORMACIÓ

6. Material per a les sessions de treball. A cada
assemblea es va fer una presentació. Tota la
informació es troba a la web del projecte.
7. Implicació d’actors rellevants (tècnics, polítics,…).
L’alcalde va participar a la Jornada de presentació
inicial i a l’assemblea de debat. El regidor de
participació ciutadana es va implicar a totes les
sessions presencials. Les assemblees també van
comptar amb la implicació d’altres membres de l’equip
de govern.
Els tècnics municipals no es van implicar a les
assemblees ni a l’assemblea de retorn (exceptuant la
tècnica de participació ciutadana)

QUALITAT DE LA
DELIBERACIÓ

8. Temps destinat als debats. Poc debat a l’assemblea
degut a l’elevat nombre d’assistents.
9. Tipus d’acord. S’arriba a acords mitjançant votació a
mà alçada a l’hora de seleccionat les 10 propostes a
votació. La decisió de la proposta guanyadora es fa
mitjançant consulta.

GRAU DE
PARTICIPACIÓ

10. Perfil sociodemogràfic. El perfil sociodemogràfic de
les persones participants en la votació segons edat és
força representativa a la població global de Lloret.
11. Assistència a reunions. Si
12. Participació online. Si (presentació de propostes i vot
electrònic)

TEMES
TRACTATS

FUNCIONAMENT
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IMPLICACIÓ EN
POLÍTIQUES

COMUNICACIÓ

RELACIONALITAT

INCIDÈNCIA

13. Espais de difusió cap a la ciutadania. Pla de
comunicació (banderoles, díptics, web, presència a
xarxes socials i ràdio, mailings, vídeos, etc.)
14. Eines comunicatives pròpies. Espai web propi del
projecte (dins la web de l’ajuntament).
15. Aparició als mitjans de comunicació i xarxes
socials. Seguiment del projecte a través de Nova
Radio Lloret , presència a youtube, xarxes socials,
premsa comarcal.
16. Incidència en processos participatius. Inexistent.
17. Relació amb altres òrgans de participació. Consell
Veïnal i presentació a consells sectorials.
18. Nivell de propostes acceptades / Total propostes
presentades. 100%.
19. Decisions que es converteixen en polítiques. La
proposta guanyadora compta amb pressupost i
s’executarà.
20. Efectes en el Pressupost Municipal. Es destinaran
500.000 euros per executar el projecte aprovat.
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9. Annexes
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9.1.

Annex 1. Guia dels Pressupostos Participats 2018

GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DE LLORET DE MAR

1. Presentació
L’Ajuntament de Lloret de Mar inicia la tercera edició dels Pressupostos Participats, un procés
participatiu innovador, vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania
proposarà i decidirà a què van destinats una part dels recursos públics.
Amb el Pressupost Participatiu es vol promoure la implicació de la ciutadania en els afers
públics i afavorir la inclusió i la cohesió social. L’Ajuntament fa una aposta per la transparència,
la participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania.
Els principals objectius dels Pressupostos Participatius són:
- Fomentar la participació i l’apoderament de la ciutadania, implicant la ciutadania en
la presa de decisions.
- Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la participació
de tota la ciutadania.
- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les
actuacions.
- Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal i ajustar la despesa
municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania

2. Projectes
Aquest any s’escolliran propostes de municipi és a dir que tinguin un impacte al conjunt de
Lloret de Mar. Per tant, en aquesta tercera edició es vol propiciar la reflexió i el debat
sobre la necessitat d’inversió a tot el municipi, com a zona única.
Què es pot proposar?
Les propostes han de seguir els següents criteris:
- Ser considerada una inversió, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir i és
perdurable en el temps.
- Tenir una visió de municipi i generar impacte al conjunt de Lloret.
- Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal existent.
- No superar els 500.000 euros.
- Ser projectes concrets, avaluables econòmicament i viables tècnicament.
- No contradir els plans municipals aprovats.

40

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Memòria: Memòria Subvencionar Pressupostos participats de Lloret
de Mar 2017

num Anotació: 1-2018-017165-2, Data d'entrada: 11/10/2018 11:05:00, Núm. expedient: 6935,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: VUVWL-NJO4Q-PCUM5
Pàgina 41 de 94

Memòria tècnica. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

3. Dotació pressupostària
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L’Ajuntament ha reservat 500.000 euros de la partida d’inversions del pressupost municipal
2018 perquè la ciutadania pugui proposar, debatre i decidir en què invertir-ho.
Els projectes presentats poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.
Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és
superior a un any. Els projectes a presentar per tant poden significar la construcció, adequació
o reforma d’equipaments municipals, d’espais o d’infraestructures urbanes “durables”, com per
exemple:
-

-

La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari
urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de
voreres o asfaltat, senyalística vial …).
La compra, construcció o reforma d’edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles,
centres cívics, instal·lacions esportives, biblioteques …).
L'adquisició o reposició de vehicles.
L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

En canvi, no es consideren inversions:
- Les despeses per a la contractació de personal.
- La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre,
empreses, cooperatives o autònoms. Entre d'altres, per exemple, l'organització
d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats,...), les campanyes educatives o
de sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les
enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…
- El manteniment d'infraestructures i equipaments.
- La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.
- La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal.

4. Òrgans del procés
Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin dels
Pressupostos Participats, es preveuen els següents òrgans:
-

Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica. És l’encarregada d’avaluar la
viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels projectes presentats per la ciutadania a partir
dels criteris definits. Aquesta comissió redactarà els informes tècnics i econòmics dels
projectes seleccionats per a la votació. Està formada pels tècnics municipals que es
considerin necessaris en funció de la temàtica dels diferents projectes proposats.

-

Consell Veïnal. És l’òrgan participatiu que fa el seguiment dels Pressupostos Participats i
el control d’execució de les propostes escollides. Està format per representants dels grups
polítics municipals, de les associacions de veïnes i zones de la vila i pel Síndic del Ciutadà.

5. Estructura i desenvolupament del procés
Els Pressupostos Participats 2018 es desenvoluparan en les següents fases:
1. Jornada sobre Participació Ciutadana: 17 de febrer
2. Recollida de propostes en línia: del 17 de febrer al 18 de març
3. Validació tècnica de les propostes en línea: del 19 de març al 20 d’abril
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5.1.

Assemblea participativa per prioritzar les propostes: 21 d’abril
Valoració tècnica de les propostes prioritzades: del 23 d’abril al 25 de maig
Assemblea de retorn: 30 de maig
Votació de les propostes: de l’1 al 15 de juny
Execució de les propostes més votades: 2018 i 2019

Fase 1. Jornada sobre Participació Ciutadana: 17 de febrer

Jornada sobre Participació Ciutadana i l’experiència dels Pressupostos Participats a Lloret de
Mar. Significarà l’inici del procés dels Pressupostos Participats del 2018.

5.2.

Fase 2. Recollida de propostes en línea: del 17 de febrer al 18 de març

Qui pot presentar una proposta?
Tothom, independentment de la seva edat o nacionalitat. Les propostes es poden presentar de
forma individual, en grup, des d’una associació o un col·lectiu.
On es poden presentar les propostes?
Les propostes s’hauran de presentar a través del web de l’Ajuntament
www.lloret.cat/pressupostos-participats, o bé de l’aplicació LloretSmart. Les propostes es
publiquen directament al mateix web i es podrà debatre sobre elles.
Amb l’objectiu de facilitar l’entrada de propostes, es proporcionarà acompanyament i
assistència en el respectiu horari d’atenció, a les dependències de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament i al Centre Cívic del Rieral.

5.3.

Fase 3. Validació tècnica de les propostes en línea: del 19 de març al 20
d’abril

Una vegada recollides les propostes en línea, se’n farà una primera validació tècnica,
observant que compleixin amb els criteris establerts (ser una inversió de competència
municipal, no superar els 500.000 euros, ser viable tècnicament i respectar el marc jurídic i
legal existent...).
Si hi ha propostes repetides o molt similars s’unificaran en una de sola, la qual cosa s’informarà
a les persones proposants.
Es publicarà a la plana web, un informe amb les propostes viables i no viables.

5.4.

Fase 4. Assemblea participativa per prioritzar les propostes: 21 d’abril

Una vegada realitzada la primera validació tècnica, es celebrarà una Assemblea Participativa
on s’exposaran les propostes presentades per la ciutadania. En aquest espai es podran
debatre, re-elaborar i fer-ne de noves. Finalment es prioritzarà un nombre màxim de propostes
que s’escollirà en funció de la tipologia de propostes presentades.
L’objectiu és consensuar propostes de manera col·lectiva tenint en compte que aquestes:
Tinguin visió de municipi
Cobreixin màxim nombre de necessitats
Siguin inclusives i beneficiïn a col·lectius diversos
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-

Siguin sostenibles ambientalment i socialment.
Tinguin en compte l’equitat de gènere

Les propostes seleccionades, després de la corresponent validació tècnica, són les que
passaran a la fase de votació.
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5.5.

Fase 5. Valoració tècnica de les propostes prioritzades: del 23 d’abril al 25
de maig

En aquesta fase, les propostes seran valorades pels serveis tècnics corresponents que
emetran un breu informe tècnic i un pressupost estimat per a cada projecte.

5.6.

Fase 6. Assemblea de retorn: 30 de maig

Reunió oberta de retorn amb l’objectiu d’explicar els projectes que es podran votar.

5.7.

Fase 7. Votació de les propostes

Qui pot votar?
Té dret a votar tota la ciutadania des dels 16 anys empadronada a Lloret de Mar. Les
persones no empadronades amb un I.B.I. residencial a Lloret, podran votar si prèviament s’han
registrat al registre censal pels Pressupostos Participats.
Com i on es podrà votar?
-

La votació serà en línea a través del web www.lloret.cat/pressupostos-participats, o bé
a l’aplicació LloretSmart.
S’establiran punts de votació assistit a l’OIAC i al Centre Cívic del Rieral. Es podran
habilitar punts de votació itinerants.
Es podrà votar una única proposta.

6. Fase 8. Execució de les propostes més votades: 2018-2019
L’Ajuntament executarà els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a assolir els
500.000 euros.
L’execució dels projectes estarà condicionada pel període de tramitació administrativa
corresponent. Es podrà consultar tota la informació en el web dels Pressupostos Participats.
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Annex 2. Material pla de comunicació
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Web Pressupostos Participats
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https://www.civiciti.com/es/lloretdemar
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Xarxes socials
Les xarxes socials han sigut un canal important de difusió dels Pressupostos
Participats. És l’espai on s’explica l’estat d’execució dels projectes seleccionats el
2016 i el 2017, on es publiquen vídeos promocionals, s’informa sobre les diferents
fases dels pressupostos, etc. en definitiva es fa xarxa per comunicar al màxim de
persones possible l’estat del projecte i animar la ciutadania a participar.

Nova Ràdio Lloret (falques i vídeos)
Nova ràdio Lloret ha fet el seguiment de tot el procés i ha publicat notícies en els
moments més rellevants (entrada de propostes, assemblea de debat i priorització,
votació i publicació de resultats).
Notícies:
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Vídeos sobre el procés de votació als Pressupostos Participats
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Es van publicar dos vídeos sobre el procés de votació als Pressupostos Participats on
s’explicava de manera molt didàctica els punts de votació, com votar i altres
informacions d’interès per als participants.
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9.3.

Annex 3. Consell Veïnal 11 de gener de 2018

Acta de la reunió del Consell Veïnal
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Data: 11-01-2018 de 18h a 20.15h
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde, regidor de Participació Ciutadana, regidora de Serveis Generals, representant
del PSC; representant de Ciutadans. Síndic del Ciutadà.
Representants veïnals: Can Sabata, Nucli Antic, Puigventós, Can Ballell, Molí-Mas
Vilà-Can Ribalaigua, Zona Sud, Zona Centre, Zona Nord i Zona Oest;
Tècnica de participació ciutadana, tècnica d’Idees.
S’excusen els representants del Rieral, dels Pescadors, Can Carbó-Mas Baell.
Assisteixen amb veu però sense vot: 2 veïns de la Zona Nord, 5 veïns de Puigventós.

Desenvolupament de la reunió
1. Seguiment i grau d’execució dels projectes dels Pressupostos Participats
2016 i 2017
-

El regidor de participació ciutadana presenta l’estat dels projectes escollits en els
Pressupostos Participats de 2016 i de 2017.
- De l’any 2016 s’han executat 14 projectes dels 19 totals; dels cinc projectes
pendents, quatre s’iniciaran en breu. La pista esportiva de Puigventós està
subjecte a la finalització de les obres de Sant Quirze.
- En relació als projectes de 2017, es van escollir 24 projectes dels quals 2 estan
executats. La resta estan en estudi o en procés de licitació.

-

Alguns representants exposen que la lentitud en l’execució dels projectes pot tenir
efectes en la participació futura. L’Alcalde explica que l’execució dels projectes
està subjecte als tempos administratius i que hi ha la voluntat d’executar-los aquest
any.

-

S’obra un torn obert de preguntes on alguns representants territorials exposen
problemàtiques concretes del seu barri. El representant del Molí-Mas Vilà i Can
Ribalaigua explica que el seu barri té molts problemes de manteniment de voreres i
demana a l’Alcalde que visiti la zona per cercar solucions. La representant de
Puigventós explica la situació del barri en relació a les obres de Sant Quirze.
L’Alcalde explica que des de l’Ajuntament s’ha fet un Pla de Carrers per fer
millores, també explica que governar equival a prioritzar i que això és molt
complex.
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2. Proposta per a la nova edició dels Pressupostos Participats 2018
-

L’Alcalde explica la proposta de nou model de Pressupostos Participats 2018. Es
destinaran 500.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal als
pressupostos participats amb l’objectiu que la ciutadania de Lloret proposi, debati
i decideixi projectes globals i estratègics per a Lloret. Es propiciarà la reflexió i
el debat sobre la necessitat d’inversió a tot el municipi, com a zona única.

-

L’Alcalde explica les motivacions del canvi de model:
- Projectes globals, de més abast i repercussió.
- Incorporar una mirada “macro”, a les necessitats i possibilitats que ofereix el
municipi, no només de cada barri o zona concreta.
- Presa de decisions, sense canviar l’eficàcia del mètode.
- Donar més temps a la realització dels projectes pendents

-

L’Alcalde recorda l´índex de participació a les votacions dels Pressupostos
Participats 2016 i 2017 i considera que cal treballar per incrementar-ho.

-

S’exposen les fases i accions previstes per als Pressupostos Participats 2018:
o Entrada de propostes: del 17 de febrer al 18 de març
o Validació tècnica de les propostes: 19 de març al 19 d’abril
o Jornada de priorització de les propostes: 21 d’abril
o Valoració tècnica i econòmica dels projectes seleccionats: del 23 d’abril al
25 de maig
o Votació: 1 al 15 de juny

-

Es convida el Consell Veïnal a participar a la jornada de presentació dels
Pressupostos Participats 2018 que tindrà lloc el dissabte 17 de febrer i comptarà
amb una ponència del Catedràtic de Ciència Política, Quim Brugué.

-

S’obre un debat sobre les fortaleses i debilitats del nou model. Des de l’equip
tècnic es demana confiança amb el nou plantejament i s’explica que en altres
municipis es combina la visió global de ciutat amb la visió territorial. Alguns
representants consideren que fer propostes de ciutat pot desincentivar la
participació ja que no seran propostes properes al barri. Tanmateix l’Alcalde
considera que és bo canviar la mirada i optar per projectes globals i més
estratègics que tots els lloretencs se’ls poden sentir seus. Idea de pertinença i de
comunitat.
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3. Proposta de modificació de les Normes reguladores del Consell Veïnal
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Es presenta una proposa de modificació de les Normes per incorporar el canvi
metodològic per al 2018.

4. Convocatòria per a l’elecció dels representants de 3 zones pel nou període de
2 anys
Tenint en compte la regulació del Consell Veïnal, cal renovar els representants de 3
zones: Zona Sud, Zona Est i Zona Nord. Fina Vieta proposa fer una reunió amb les
urbanitzacions amb més habitants de cada zona per escollir el nou representant. Es
convocarà:
- Zona Est: Font de Sant Llorenç, la Montgoda, Serrabrava, UCSA, URCASA
- Zona Sud: Condado del Jaruco, Mas Romeu Residencial, Soleia
- Zona Nord: Els Pinars, la Creu de Lloret, Lloret Blau, Lloret Residencial, MontLloret

5. Designació d’una representant d’entre les associacions de veïns integrants
del Consell Veïnal, per formar part del Consell de Dones de Lloret

Acords
-

Canviar el model de Pressupostos Participats de Lloret de Mar per a l’any
2018. El nou model propicia la reflexió i el debat sobre la necessitat d’inversió a
tot el municipi, com a zona única. S’acorda fer una valoració al mes de juliol,
analitzar el funcionament i la participació i proposar la metodologia per a properes
edicions. Es vol mantenir la mirada territorial en altres anys.
Tres membres del Consell Veïnal es mostren partidaris de continuar amb model de
pressupostos participats territorial.

-

Les persones no empadronades amb IBI residencial a Lloret que vulguin
participar als Pressupostos Participats hauran de registrar-se prèviament per
estar inclosos a la base censal. Aquesta decisió es pren tenint en compte que a
les votacions 2017 només 45 persones no empadronades amb IBI van votar (d’un
cens de més de 14.000 persones); el registre únic va suposar un gran esforç tècnic
que enguany es recomana no repetir.

-

Modificar les normes reguladores del Consell Veïnal incorporant el següent
paràgraf com a Disposicions addicionals:
“Malgrat el que s’estableix en aquestes Normes, l’Alcalde, a proposta del
Consell Veïnal, pot decidir substituir per un any en concret, el procediment
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basat en la participació de les assemblees de zona, per una altra que prengui
únicament la consideració de tot el terme municipal com a zona única.”
-

Convocar reunions amb tres zones (Est, Nord i Sud) per escollir un nou
representants per al Consell Veínal.

-

Representació al Consell de Dones. Carme Ramírez, representant del Rieral, es
postula com a representant per al Consell de Dones. La proposta és acceptada per
consens pel Consell Veïnal.

Lloret de Mar, 11 de gener de 2018
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Annex 4. Validació tècnica de les propostes 2018

2

1

MÉS RECURSOS INFORMÀTICS EN EL CENTRE CÍVIC DEL RIERAL (93)
Dotar de més ordinadors o altres recursos informàtics el centre cívic del Rieral

FER UN CENTRE CÍVIC I PARC INFANTIL A LLORET RESIDENCIAL (94)
Construir un centre cívic a la urbanització per a poder-se reunir, així com també un parc infantil per als nens i nenes del barri.

CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU PER A US "D'HOTEL D'ENTITATS“ (95)
Espai per a les associacions del municipi on puguin reunir-se per a fer reunions o emmagatzemar materials.

9.4.

3

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS LLORET DE MAR. PROPOSTES ADMESES.

4

6

PISTA ESPORTIVA A FENALS (18, 89)

MILLORES ALS CONTENIDORS SOTERRATS DEL NUCLI ANTIC I A LES ÀREES D’APORTACIÓ DE LLORET RESIDENCIAL,
FENALS I ROCAGROSSA (84, 90)
Col·locar illes de contenidors soterrats a alguns punts del nucli antic i renovar les illes existents de Fenals. Renovar un dels vehicles
actuals per un camió elèctric de recollida porta-porta. Col·locar noves zones de contenidors a Lloret Residencial.

5

CREACIÓ D'UNA ESCOLA/CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA (92)
Executar el projecte (bases tècniques) d’arranjament de quatre aules de l'escola Pere Torrent, per a fer-hi música. L'activitat s'hauria de
fer fora de l'horari lectiu.
REHABILITACIÓ, ARRANJAMENT I CONSERVACIÓ DEL MAS GUINART O MAS D’EN BUCH (91)
El Mas d’en Buch és espai verge i únic dins el nucli de Lloret amb unes característiques i mides ideals per desenvolupar un projecte de
Museu del RRALL i Centre d’Interpretació de la Pagesia. També serviria per a revitalitzar i ampliar l’oferta turística i cultural.

7
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9

8

BÚSTIES A LLORET RESIDENCIAL (85)
Col·locar 3 casetes de bústies per correspondència per cobrir la gran demanda que hi ha.

CONDICIONAR EL PASSEIG MARÍTIM I SA CALETA (2, 67, 88)
Condicionar i embellir el Passeig Marítim i Sa Caleta amb diferents actuacions: renovació de jardineres, millora o substitució de les
baranes de la zona de Sa Caleta i al Mirador dels Campions i Roca d’En Maig, eliminar el mur del Racó d’en Bernat i crear un espai obert
perquè la gent pugui seure a prendre el sol, substituir les papereres malmeses, condicionar i adaptar el pas de vianants que va del
Passeig Marítim a l’Avinguda Josep Tarradellas per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes actuacions es podrien complementar
amb la col·locació de bancs i flors a altres indrets del municipi.

Construir una pista esportiva a Fenals, especialment amb cistelles de bàsquet. La pista esportiva permetria oferir als joves l’espai que
necessiten promovent un model de lleure saludable.

10

12

11

MILLORES ALS PARCS INFANTILS (70, 74)
Millorar els parcs infantils de Lloret col·locant gronxadors per a bebès als parcs on no n’hi ha i ombrejar el parc infantil del Rieral amb una
carpa o pèrgola.
MILLORA DE LA MOBILITAT, CARRERS, VORERES I ACCESSIBILITAT AL NUCLI ANTIC (6, 10, 21, 57, 72)
1.Millorar l’accessibilitat dels carrers del casc antic, eixamplant les voreres d’alguns trams de carrers o bé fer plataforma única perquè
siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda (atenció a les voreres properes als centres escolars). 2. Arranjar carrers i
voreres que tenen asfalt o llambordes en mal estat. 3. Millorar l’accessibilitat de carrers concrets del Nucli Antic (s/ Oliva, c/ Sant Miquel,
Av Pau Casals i c/ Marina, entre altres).
REMODELACIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA DE SORRA DEL PERE TORRENT (13, 39, 48, 68)
Remodelar la pista esportiva Pere Torrent millorant els accessos i l’enllumenat. Les dimensions de l’espai permeten construir una zona
de parc infantil (c/ Mestres Av. Vidreres) amb taules multijoc, ping-pong, taules de pícnic, bancs, aparcaments de bicicletes, vegetació,
etc. i una pista poliesportiva polivalent (escola Pere Torrent-carrer escoles-av. Vidreres) amb porteries, cistelles i formació de zona
críquet. Reservar un espai per a rocòdrom.
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13

16

15

INSTALACIÓ DE CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA, CONNECTADES AMB EL SERVIDOR DE LA POLICIA LOCAL (50)
Col·locar càmeres de vigilància a les urbanitzacions per aportar seguretat. Tres blocs: 1. Urbanitzacions: Lloret Residencial; Mont Lloret;
La Creu de Lloret; Lloret Blau; Masías de Lloret; Els Pinars; 2. Urbanitzacions de la Montgoda; Urcasa; Canyelles; Condado del Jaruco;
3. altres urbanitzacions que es puguin incorporar.

MILLORES A LA PLAÇA ESGLÉSIA I PLA PIFERRER "CANALETES“ (56)
La Plaça de l’Església és una zona del centre molt visitada tant per gent del poble com per turistes. Es proposen algunes millores:
Arranjar les llambordes que estan en mal estat; reparar les jardineres trencades i col·locar gespa artificial per tapar els tubs i la sorra;
netejar bancs; millores en l’enllumenat i apostar pel baix consum; realitzar desaigües en els 2 carrers que van d'una plaça a l'altre.

RENOVAR EL TERRA I REMODELAR LA PART FINAL DEL PASSEIG VERDAGUER (27, 58, 59)
Renovar el terra del Passeig Jacint Verdaguer, el “passeig vermell”. La cobertura actual de rajol picat amb que es manté cobert
actualment, està molt degradada.
D’altra banda, adequar i embellir el tram final del Passeig Verdaguer (davant de Can Garriga). Paviment continuo al mateix nivell que els
voltants, suprimir la vorera i dignificar i estudiar la possibilitat de suprimir el "giratori / rotonda" i substituir-lo per plantes, introduir el “Banc
del Sinofos”

14

17

RENOVACIÓ DE LES FONTS DE LLORET DE MAR (46)
Renovar les fonts que actualment no funcionen (o perquè no raja aigua o perquè l’aigua raja massa fort).

REMODELAR, DIGNIFICANT JUST MARLÈS (I CARRERS ADJACENTS) (62, 63)
Invertir en mitjans físics i materials per pacificar la zona i eradicar la problemàtica d’actes incívics, robatoris o agressions que es
produeixen sobretot a l’estiu. Això repercutiria en el benestar de la ciutadania i en la percepció que es té del municipi. Algunes actuacions
que es podrien fer: col·locar jardineres als murs per evitar aglomeracions de persones en alguns punts; posar càmeres de seguretat i de
control de decibels; habilitar zona per a visitants a la plaça Pere Torrent.
CANVI DE PAVIMENT I EMBELLIMENT DE LA PLAÇA ADLER (60)
Canviar el paviment de tota la plaça i els carrers adjunts per un paviment rugós que no rellisqui. Aprofitar l’actuació per suprimir la vorera
i anivellar la plaça als carrers (Josep Lluhí i Sant Josep) i dignificar i embellir l'antiga font amb plantes i vegetació.

18
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23

22

21

20
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REMODELACIÓ DEL PASSATGE DELS FELIBRES (34)
Remodelació del passatge, allistat i empedrat del terra. Condicionament del passatge per a persones amb mobilitat reduïda, canviar
l'enllumenat del carrer per a bombetes de baix consum o LED i si s'escau col·locar jardineres decoratives.

COL·LOCACIÓ DE BANCS I BIBLIOTEQUES A L'AIRE LLIURE. SENYALITZACIÓ DE PLANTES (35)
Col·locar bancs i biblioteques a l’aire lliure al camí de ronda. Senyalitzar les plantes amb el nom científic i vulgar de la planta, el seu ús i
el codi QR per poder accedir a més informació i en diferents idiomes.

ROTONDA ENCREUAMENT CARRETERA DE TOSSA (GI682) AMB CANYELLES (37)
Construir la rotonda ja que es tracta d’un encreuament perillós tant pels vehicles que sortint de Canyelles es volen incorporar a la
carretera 682 amb direcció Lloret, com pels que venint de Tossa volen entrar a Canyelles.

PARC D'EDUCACIÓ AMBIENTAL; EL TURÓ D'EN BUC (42)
Adaptació de l'espai actual del Turó d’en Buc per reconvertir-lo en un nou espai on poder realitzar activitats pedagògiques d’àmbit formal
i/o no formal des de la vessant històrico-ambiental.

MILLORAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (11, 44, 45)
Condicionar les instal·lacions esportives de Lloret posant especial atenció a les pistes d’atletisme, els pavellons esportiu i els camps de
futbol. Es proposen alguns exemples d’actuació: 1. Ampliació i reparació de les pistes d’atletisme, 2. renovació dels vestuaris del camps
de futbol del Molí, 3. col·locar seients a les grades del camp de futbol de Lloret, 4. Millores al pavelló del Molí (calefacció, dutxes i
vestuaris, ampliació de pistes).

Memòria tècnica. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

24

25

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS LLORET DE MAR. PROPOSTES NO ADMESES.

PIPICAN A LA ZONA DE CAN SARAGOSSA (3, 32)
Habilitar un Pipi-can per a les mascotes a la zona de Can Saragossa. Buscar la millor ubicació entenent que aquest espai no hauria de
comportar molèsties als veïns.
RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DEL PASSEIG PLATJA DE FENALS (4)
Renovar íntegrament el paviment del passeig en la seva totalitat, substituint els actuals panots vermells per altre material més resistent.
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AREA de estacionament -pernocta
d´AUTOCARAVANES municipal de
2168
pagament - zona Puig Castellet
"Teatre"

2175 Seguridad

Cobrir el tram final de la Riera i fer
2177 pàrquing

Ref.
Web

El nou contracte de bus urbà contempla la millora de les parades de bus. El panel
solar smart està inclòs en les millores del nou contracte

Cobrir el tram final de la Riera està en estudi (s'està valorant si és tècnicament
viable). El cost de cobrir la Riera supera els 500.000 euros. No viable perquè hi
intervenen 3 administracions amb competències diferents: Estat, Generalitat i
Ajuntament.

Observacions tècniques

Prevista

No hi ha espai d'aquestes característiques a Lloret. A l'espai que es proposa
col·locar les autocaravanes no es pot fer perquè és zona verda. Gran impacte visual
No viable tècnicament
si es situés a la zona proposada. I aquest tipus de servei ja té els seus espais en els
establiments càmpings condicionats a tal efecte.

És un suggeriment, no una inversió

Prevista

No és inversió

Supera 500,000 euros

Motius

Memòria tècnica. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

PARADAS AUTOBUS Y MEETING
2167 POINT Y VINILOS TRANSPARENTES DE
PROTECCIÓN

Aquesta proposta està prevista a Can Sabata en el marc dels Pressupostos
Participats 2017. Ajuntar 81+41

Nom de la proposta

2165 Fuente de chorros para refrescarse
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MILLORA ENLLUMENAT CARRER
COSTA DE CARBONELL

REHABILITACIÓ DEL MERCAT
MUNICIPAL - SETMANAL

Es revisarà tècnicament tot i que es considera que l'enllumenat de la zona és
suficient i il·lumina les dues voreres (a pesar de que els fanals estan ubicats només
en una vorera). S'agafa com un suggeriment però és un SÏ

L'Ajuntament està treballant en un projecte de renovació del Mercat. Pendent del
mercat setmanal. Va anar a Ple l'estudi de vialitat per a fer concessió a una
empresa privada. S'hauria de pensar quin tipus de mercat es vol. I si es volgués
habilitar adequant-ho a la normativa costaria més de 500.000€. L'estudi de
l'empresa aporta dada d'import de 1.800.000€ per rehabilitar amb rentabilitat
aquest equipament.

Es considera que ja
està fet

Supera 500,000 euros

Memòria tècnica. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

2164

2162

Prevista

No respecta el marc
legal

L'Ajuntament ja ha iniciat els treballs per posar l'enllumenat a l'altra vorera de
manera que s'alliberarà l'espai en aquesta vorera. També es faran els rebaixos
perquè siguin accessibles. Per tant està previst fer-se, PERÒ TAMBÉ ES TÉ EN
COMPTE COM A SUGGERIMENT PER VALORAR SI S'HA D'EIXAMPLAR LA VORERA

MILLORA ACCESSIBILITAT VORERA
2161
CARRER RAMON CASAS

No està Legalment l'energia solar només es pot fer per autoconsum, per tant en
aquest cas no seria per benefici social. Es pot estudiar la col·locació de plaques
COBERTES AMB PLAQUES SOLARS ALS
socials als aparcaments de Santa Eugènia, en canvi no es podria a la Caleta perquè
2160
APARCAMENTS AL AIRE LLIURE
depèn del Departament de Costes de la Generalitat o a altres aparcaments on s'hi
fan altres usos.
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2155 Faroles

2157 Nous carrers

La proposta compta de diverses accions que s'accepten en part: 1. Wifi no es pot;
2. cobrir pistes petanca no es podria cobrir; 3. llum Ajuntament s'està fent
(adjudicat). 4. Il·luminació nadalenca, és una concessió consignada a despesa
ordinària (per tant no és una inversió). Però es tindrà en compte.

El nivell de llum que la normativa permet col·locar per temes de contaminació
lumínica i estalvi energètic és limitat. La normativa estableix nivells lumínics més
alts en calçada i més baixos en voreres per seguretat. S'agafa com a suggeriment
per tant és un no però seria un sí.

No és inversió. És un suggeriment

No és inversió

Prevista

No respecta el marc
legal

No és inversió

PROJECTE “RCP A LES ESCOLES” DE
LLORET DE MAR

2153 Pressupostos participats 2018

No és una inversió; Però és un tipus d'esdeveniment que tant des de Promoció
econòmica de l'Ajuntament com de Lloret Turisme s'ha valorat en algun moment
de fer-la. No obstant, a més, la proposta superaria la quantitat màxima (lloguer
d'equips durant els 3 dies)

No viable tècnicament

2158

2149 FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA

Les platges de Lloret no hi ha cap zona que no s'inundi en cas de temporal. Tot el
que hi ha instal·lat a la platja s'hauria de desmuntar en cas de temporal. Se
n'hauria de demanar l'ús. Es valorarà pels propers anys

L'Ajuntament no és competent en aquesta matèria. Totes les escoles tenen un DEA
a prop. La formació es podria plantejar però no és una inversió. Des de
l'Ajuntament (departament d'educació) es podria demanar a DIPSALUT fer la
No és competència
formació a escoles (mestres i alumnes). El programa de territori cardioprotegit de
municipal
DipSalut és molt complert (per exemple tots els equips d'intervenció de la policia
local i de protecció civil tenen DEA mòbil). L'Ajuntament però sí que podria
gestionar part de la formació.

2146 Pirámide de cuerda en fanals
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Està recentment urbanitzat. Podem demanar dades a la policia de sinistralitat.
Peatonalitzar Av Amèrica superaria l'import

Equipament o l'àmbit no és de competència municipal.

S'està fent un projecte

Ja s'ha contestat

No és inversió, doncs no quedaria com un element permanent. Suggeriment.
Valorar projecte Ciutat de la Llum (Lloret in light). L'Ajuntament ha presentat un
projecte per aconseguir un ajut a la convocatòria de Red.es.

No és inversió

Supera 500,000 euros

No és competència
municipal

Prevista

Supera 500,000 euros

No és inversió

Prevista

No és inversió

No és inversió

2145 Crear una xarxa de parcs i jardins

2092 Estació Autobús

No és inversió

No és competència
municipal

CERTAMEN CONCURSO
INTERNACIONAL DE MAPPINGS

2091 Av.America en Fanals

Competència de Carreteres. Consta que hi ha projecte redactat per Carreteres de
millora del tram d'aquesta carretera en l'àmbit de Lloret entre Mas Romeu i el
túnel; però realitzar aquesta proposta supera els 500.000€

Prevista

2143

2090 Jornada GRAFITERA a Lloret

En licitació , al costat de la piscina. Properament es començaran a fer 6 pistes de
pàdel i 4 de tennis. Seran municipals i hi haurà un sistema de reserves.

No és competència
municipal

Plaça de Pere Torrent "Plaça de la
Llentia"

Construcción de dos rotondas en la
C63, en los puntos kilométricos: 1,7 y
3,8;

Fer més ample el camí del Puig del
Castellet

2083 Pistas de tenis públiques

2093

2100 Escola d'arts i oficis

2089 JORNADA GRAFITERA A LLORET

Està dins sector urbanístic pendent de desenvolupament de promoció privada..
L'Ajuntament hi ha posat enllumenat públic mentre no es desenvolupa.
2078
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No es pot resoldre des de l'Ajuntament. Façanes privades a les quals només se'ls
pot obligar a fer reformes si hi ha una situació de perill. A banda d'això, informar
que segons la propietat, aquesta tardor s'iniciarien els treballs de reconversió de
l'edifici de l'antic casino.

Projecte previst en Pressupostos Participats anteriors, pendent d'execució.

Supera 500,000 euros

No és competència
municipal

Prevista

espacio o fuente de chorros
programados

Façanes de locals i espais privats en
2046
desús.

Com que els edificis i retranquejos són privats, només el cost de l'expropiació seria
molt alt, superior a 500.000€.

Prevista

2048

REALIZAR UNA ROTONDA EN LA
2032 CARRETERA DE BLANES CRUCE
DIRECCION VIDRERES

Està en estudi ampliar la xarxa

Supera 500,000 euros

Carriles bicis para circular por todo
Lloret .

Supera els 500,000 euros. S'haurien d'expropiar terrenys. És un edifici protegit.

No és competència
municipal

1997
1979 Comprar el Castell d'en Plaja

Aquest espai és privat, no és municipal. Hi ha d'haver una cessió voluntària o una
expropiació. Plantejar la proposta per expropiar. És un procediment llarg. Ïdem
proposta 23+31

Soterramiento de Línea Aérea de
Media/Alta Tensión en Lloret de Mar

No és competència
municipal

Habilitar un tram de la vorera de l’Av.
1976 Vila de Blanes per al pas de
minusvàlids.

1963

El soterramiento de la línea aérea de Alta/Media Tensión, no es competencia del
Ajuntament de Lloret de Mar. Correspondería a la/s empresa/s privadas
propietarias de la inversión/explotación de dichas infraestructuras. Por lo tanto,
siguiendo los criterios que deben cumplir las propuestas de los Pressupostos
Participats, ésta no sería válida.
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Despliegue Fibra Óptica
Urbanizaciones de Lloret de Mar

Camino Costa Brava de Lloret de Mar
a Blanes

Supera 500,000 euros

No és competència municipal. És de Carreteres o privat. Es podria demanar a
Carreteres que fes el projecte. Caldria tenir en compte el projecte de carril bus.
No és competència
Com administració es podria millorar el caminet existent. L'Ajuntament podria
municipal
parlar amb veïns propietaris dels terrenys, i generar un caminet (per exemple: tram
entre rotonda Pujol i rotonda Santa Cristina). Seria més gestió que inversió.

Esta es una buena propuesta pero, como tal, no está en el ámbito de competencias
del Ajuntament. Por lo tanto, siguiendo los criterios que deben cumplir las
propuestas de los Pressupostos Participats, ésta no sería válida.
No és competència
El despliegue de fibra óptica o cualquier infraestructura de comunicación y red de
distribución para dotar de la conectividad necesaria a cualquier municipio, debe ser municipal
llevado a cabo por una operadora de telecomunicaciones, es decir, una empresa
privada que planifica sus inversiones en función de la rentabilidad de su
explotación.

Memòria tècnica. Pressupostos Participats de Lloret de Mar 2018

1960

1958

1953 Espai coworking (cotreball)

1948

Creación de una calle peatonal y
señalizar la zona de parking

Pista de gel i polivalent segons
temporada

Es tindrà en compte per comentar amb Comissió de Vialitat

IDEM 31. Ajuntar 31+23 Aquest espai és privat, no és municipal. Hi ha d'haver una
cessió voluntària o una expropiació. Plantejar la proposta per expropiar. És un
procediment llarg i d'import superior a 500.000€

Prevista

No és competència
municipal

Per fer-la més o menys estable, sobrepassa el pressupost. Però si és volgués fer, un
possible lloc seria el camp del Pere Torrent. Seria com a suggeriment per llogar-la
Supera 500,000 euros
com fan altres municipis puntualment en dates de festes de Nadal per exemple.

La majoria de terrenys són privats. L'únic públic és l'espai que es destinarà a dipòsit No respecta el marc
de vehicles
legal

1945

Pas de vianants, carrer Girona
cantonada Plaça Lluís companys

1949 Gran zona verda de lleure

1943

82

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1239230 VUVWL-NJO4Q-PCUM5 D5672FB3C91CFA8FBB7722281FD1A52E5B0104BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

num Anotació: 1-2018-017165-2, Data d'entrada: 11/10/2018 11:05:00, Núm. expedient: 6935,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
Memòria: Memòria Subvencionar Pressupostos participats de Lloret
de Mar 2017

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: VUVWL-NJO4Q-PCUM5
Pàgina 83 de 94

poner rampas para sillas de ruedas y
cochecitos calle l'Aigua viva

Els carrers d'Aiguaviva estan adaptats. Es tindrà en compte per comentar amb
Comissió de Vialitat
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1941

1939 Basuras

1931 Vallado de la C 63

Su comentario sobre el coste de la recogida de las basuras, correspondería a otro
foro de sugerencias, pero no como propuesta para los Pressupostos Participats.
Para ser una propuesta válida debería cumplir una serie de criterios, entre ellos el
más importante es que fuera una inversión.
Vallar todo el recorrido de la carretera C-63 en el ámbito del término municipal de
Lloret de Mar, no es competencia del Ajuntament. Por lo tanto, siguiendo los
criterios que deben cumplir las propuestas de los Pressupostos Participats, ésta no
sería válida.

Sector urbanístic pendent de desenvolupament. Projecte de carril bici pendent. El
POUM defineix que ho ha de fer el privat. La zona és privada.

Prevista

Prevista

Prevista

Prevista

No és inversió; ídem 28: No és competència municipal. És de Carreteres o privat. Es
podria demanar a Carreteres que fes el projecte. Caldria tenir en compte el
projecte de carril bus. Com administració es podria millorar el caminet existent.
Prevista
L'Ajuntament podria parlar amb veïns propietaris dels terrenys, i generar un
caminet (per exemple: tram entre rotonda Pujol i rotonda Santa Cristina). Seria
més gestió que inversió.

Acondicionament carrer autopodium
(volkswaguen) i corva tanatori

1926 Carril bici costat carretera

Supera els 500,000 euros i no és competència municipal. L'Ajuntament (POUM) té
No és competència
previst cedir solar, però la construcció i la gestió és del Departament de Salut de la
municipal
Generalitat (de la mateixa manera que l'edifici sociosanitari ubicat en el nucli antic.

1928

Construcción de una residencia
1922 grande y moderna para nuestros
mayores

Ja està previst fer millores als carrils bici

Prevista

Senyalització: Que els peatons
1916 sapiguen que els carrils bici son per
les bicis
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No és competència municipal.

Cost d'expropiar supera els 500,000 euros. Des del Pla del Nucli Antic (?)

No és competència
municipal

No és competència
municipal

Acondicionament d'arquetes per a
fibra òptica

Plaça d'esbarjo al carrer de la unió
cantonada santa caterina

Ja està previst a l'ordenança de tinença d'animals, a la zona de Garbí Fenals, fora
de temporada. Ordenança permet gossos deslligats sota responsabilitat amos

1883

1876
Zona de playa para las mascotas de
lloret

No és competència
municipal

El desplegament de la fibra òptica o de qualsevol infraestructura de comunicació i
No és competència
xarxes de distribució i elements o instal·lacions per dotar de la connectivitat
municipal
necessària a qualsevol municipi, ha de ser portat a terme per una operadora de
telecomunicacions, és a dir, una empresa privada que planifica les seves inversions
en funció de les necessitats i la rendibilitat de la seva explotació.

1875

Supera els 500,000 euros i no és competència municipal. L'Ajuntament (POUM) té
previst cedir solar, però la construcció i la gestió és del Departament de Salut de la
Generalitat (de la mateixa manera que l'edifici socisanitari ubicat en el nucli antic.

Supera 500,000 euros

Creació d'una nova infraestructura
sanitària

No és pot considerar una inversió i en qualsevol cas és una activitat d'iniciativa
privada. Dificultat en trobar les dues hectàrees de sól públic que es necessiten. I
finalment el cost de construcció i gestió segurament supera els 500.000€.

1859

1854 Lloret de Jump
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Annex 5. Presentació taller de priorització de propostes
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Annex 6. Enllaç del vídeo. Acreditació de les diferents fases
del procés.

Tal com es demana en el punt 12.1 per a la justificació, de les Bases reguladores de
subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana (BOP 25/05/2017,
núm.4403, i la seva convocatòria BOP 14/06/2017, núm. 5147), s’aporta l’enllaç d’un
vídeo, publicat a la plataforma Youtube, que acredita que s’han dut a terme les
diferents fases del procés del projecte subvencionat:
https://youtu.be/VQwGO92O7sc
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