
                           Consell Veïnal 
 
Acta núm. 1  

 
Dimarts 16 de febrer a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
 
 
1. Constitució del Consell Veïnal 
 
A les 18 hores i 5 minuts s’inicia el Consell Veïnal amb la seva constitució.  
 
Representants dels diferents barris i/o zones assistents: 
 
Barri del Rieral (Carme Ramírez) 
Barri de Can Sabata i Can Rossell (Francisco Cotano) 
Zona Nord (Rafaela Millán) 
Barri de Puigventós (Gregorio Montijano) 
Barri de Can Carbó i Mas Baell (Francisco González Ruiz) 
Barri dels Pescadors (Jaume Gavaldà) 
Zona Est (Lluís Picart) 
Barri de Can Ballell i Sant Cristòfol (Montserrat Fabrellas) 
Zona Oest (Ramón Hernández) 
Nucli Antic (Jordi Pérez) 
Zona Sud (Asunción Bueno) 
Zona Centre (Ignacio Álvarez) 
Barri del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua (Francisco González Ríos) 
 
Representants municipals i dels diferents grups polítics municipals assistents: 
 
Jaume Dulsat (Alcalde de Lloret) 
Josep Lluís Llirinós (Regidor de Participació Ciutadana) 
Lluïsa Baltrons (Representant de CDC) 
Jordi Orobitg (Representant d’ERC-Avancem) 
Jordi Hernández (Representant de Ciutadans)  
Xavier Rodríguez (Representant d’ICV-EUiA) 
Paulino Gracia (Representant de En Lloret sí, se puede) 
Antonio Jesús Lorente (Partit dels Socialistes de Catalunya) 
Joaquim Teixidor (Síndic del Ciutadà) 
 
Secretaria del Consell (Secció de Participació Ciutadana) 
 
Nota: No assisteixen els representants dels grups municipals del MILlor i del PPC 
per no haver enviat, a més de la convocatòria en paper, un correu electrònic 
avisant de la data i ordre del dia del Consell. Des de la Secció de Participació 
Ciutadana responsable d’aquest fet, s’han demanat les corresponents disculpes. 
 
2. Presentació del projecte dels pressupostos participats 2016 
  
Fa una petita introducció l’Alcalde, explicant que, l’Ajuntament, com a 
administració, és l’organisme més poper a les persones i a la ciutadania. En aquest 
sentit, i per tal d’aplicar de la millor manera possible els pressupostos participats, 
s’ha dividit el municipi de Lloret en vàries zones i veïnats.  
 



Es tracta d’una prova pilot que ha de servir com a aprenentatge per anar 
augmentant la participació ciutadana durant els propers anys. 
 
Pel que fa a l’assignació pressupostària, aquest any 2016, es destinaran als 
pressupostos participats 500.000 euros del total del capítol d’inversions del 
Pressupost municipal, que equival, aquest, a uns 4 milions d’euros. La idea és 
poder anar augmentant aquesta partida durant els anys successius. 
 
Pren la paraula el regidor de Participació Ciutadana, per explicar que, els 
pressupostos participats, són una eina que ha de servir per sentir-nos implicats en 
la gestió del nostre municipi, per apropar el pressupost municipal a la ciutadania i 
per obrir i promoure els espais de participació. És tracta d’un projecte inclusiu, 
dinàmic i obert en tot moment a canvis. 
 
Comenta altres exemples de pressupostos participats que ja s’estan realitzant a 
ciutats com Vic, Girona, Sevilla o Màlaga. 
 
Aquí a Lloret, atesa la dificultat a l’hora de distribuir el municipi per barris i zones, 
pel seu gran número d’urbanitzacions, la divisió territorial s’ha hagut d’adaptar a 
les característiques pròpies del municipi.   
 
També informa que, les inversions que provinguin dels pressupostos participats, 
hauran d’anar destinades, majoritàriament, a obres, tant noves com de 
manteniment, i no a activitats o serveis com podrien ser tallers, festes de barri, 
personal, etc. 
 
A continuació, es passa a explicar la part més tècnica dels pressupostos participats 
per part de la tècnica de Participació Ciutadana. 
 
 

• Mapa de delimitació de les zones pels pressupostos. 
 
Es distribueix el municipi en 13 zones seguint criteris geogràfics, tal i com ho 
estableixen les normes aprovades al Ple municipal de dia 8 de febrer. La distribució 
s’articula de tal manera que es tenen en compte els barris més tradicionals, però 
també, amb l’objectiu d’incorporar totes les persones empadronades a Lloret, les 
zones centre, nord, sud, oest i est del municipi. Aquestes cinc zones s’han delimitat 
i creat amb la finalitat de donar el màxim de representació a cadascuna d’elles, 
mirant d’arribar a un número semblant, quant a empadronats, pel que fa als barris 
considerats tradicionals, tot agrupant-les segons la seva ubicació geogràfica en el 
terme municipal de Lloret. 
 
El municipi té al voltant d’unes 40 urbanitzacions, essent en aquest sentit inviable 
concretar-les en sectors més petits amb representació cadascun d’ells en el Consell 
Veïnal, ja sigui perquè l’òrgan del Consell no seria operatiu amb tants integrants, ja 
sigui perquè la majoria d’aquests sectors, tenen un administrador de finques o un 
bufet d’advocats i en canvi no tenen una associació de veïns amb els seus 
corresponents representants, ja sigui perquè moltes d’aquests urbanitzacions són 
petites i/o poc poblades. 
 
 

• Criteris de valoració per l’assignació pressupostària. 
 
En la planificació del projecte s’han establert que cada barri o zona podrà arribar 
fins a un màxim de 7 punts, segons:  
 
Pel nombre d’habitants (màxim 3 punts) 



Per la superfície que ocupa la zona (màxim 1,5 punts) 
Per la densitat de població (màxim 1,5 punts) 
Per la densitat de població de menors o igual a 16 anys (màxim 0,5 punts) 
Per la densitat de població de 60 o més anys (màxim 0,5 punts) 
 
A partir de la puntuació obtinguda per cada barri o zona es calcula l’import del 
pressupost que rebrà cadascuna, propiciant sigui el màxim de just en la seva 
distribució i que alhora es correspongui a la realitat de cada barri o zona. 
Atès que els pressupostos participats van destinats a les persones i a l’espai públic, 
s’han descartat varis criteris de valoració i que, per tant, no s’han tingut en compte, 
com ara: 

• Les dades de les persones aturades de cada zona, ja que de manera oficial 
no se’n disposen d’elles. Es disposa de les totals del municipi. 

• Tampoc s’han tingut en compte els equipaments municipals existents, ja que 
podria puntuar de manera negativa a aquelles zones que ja disposessin d’un 
parc, centre cívic, escola, equipaments esportius, etc. De la mateixa 
manera, els equipaments existents són per donar servei a tot el municipi. 

• El nombre de persones estrangeres al municipi, atesa la casuística particular 
de Lloret i l’ampli ventall d’aquestes, quan a procedència i nivell 
socioeconòmic, no aconseguint l’aplicació i generació del valor social que es 
pretén amb el projecte. 

 
 

• Òrgans del procés participatiu. 
 
Consell Veïnal  
El Consell Veïnal és un òrgan consultiu i participatiu. Fins ara, a l’Ajuntament de 
Lloret només hi havien consells sectorials de diversos tipus, però cap de territorial. 
Aquest consell veïnal és un òrgan territorial que es crea per primera vegada, amb la 
incorporació de la representació per a totes les persones empadronades a Lloret. 
Un element que ha de servir per a que la ciutadania treballi de manera conjunta 
amb tècnics i polítics a través d’aquests pressupostos participats. 
 
Assemblees de zona 
Integrades pel regidor de Participació Ciutadana, el regidor/a de barri, i obertes a 
tots els veïns i veïnes de cada zona o barri. Cada persona assistent tindrà dret a 
vot. 
 
La finalitat d’aquestes assemblees serà la de realitzar propostes per a la seva zona 
o barri i triar-ne fins a un màxim de cinc, d’acord amb les quantitats assignades  
prèviament. 
 
Equip de valoració tècnica, jurídica i econòmica 
Aquest equip estarà format pels tècnics municipals que avaluaran la viabilitat 
tècnica, jurídica i econòmica dels cinc projectes proposats de cada assemblea de 
zona. 
 
   

• Calendari per fases. 
 
Del 10 al 19 de febrer. Recollida de les propostes via formulari del web municipal. 
Del 20 de febrer al 4 de març. Celebració de les assemblees per definir les 
propostes de cada zona. 
Del 7 de març al 10 d’abril. Valoració tècnica i econòmica de les propostes. 
Del 18 al 29 d’abril. Celebració de les assemblees en les què es farà el retorn dels 
informes tècnics de les propostes festes en les assemblees de zona. 



13 i 14 de maig. Votació de les propostes amb 2 punts de votació: Ajuntament i 
Centre Cívic del Rieral, i on cada zona i/o barri podrà votar les seves propostes.  
 
A partir de llavors, es tornarà a celebrar una altra reunió del Consell Veïnal, per 
començar a treballar en el seguiment i desenvolupament de les propostes votades. 
 
S’explica que, aquest any, el calendari ha de ser així d’ajustat en el temps, ja que 
ve condicionat per l’aprovació de les normes dels pressupostos participats al ple del 
passat 8 de febrer. De cares a l’any vinent, a partir d’aquest novembre ja es podrà 
començar amb les primeres reunions per valorar com han anat les coses i poder 
iniciar a partir del mes de gener, i amb més temps, els pressupostos participats del 
2017.  
 
Aquest calendari també ve condicionat pel fet de voler finalitzar tot el procés 
participatiu d’aquet any abans del mes de juny, que sol ser un mes i els 2-3 
següents també, on la gent, per qüestions de feina, té menys disponibilitat de 
temps. 
 
En aquest sentit, s’està fent i es farà el màxim d’esforç comunicatiu a través de la 
ràdio, pàgina web, xarxes socials, banderoles al carrer o través de la informació 
repartida per les bústies del municipi. 
 
Des de l’associació de veïns dels barris del Rieral i del Molí es qüestionen la manca 
de temps per preparar les seves assemblees de barri, atès que són les dues 
primeres assembles que s’han de celebrar. 
 
Des de Ciutadans es proposa fer una segona ronda d’assemblees per a les 13 
zones, atesa aquesta manca de temps i, alhora, intentar que la gent  tingui més 
coneixement de les propostes que es presenten i que la seva participació sigui 
elevada.  
 
Pel volum de feina i pels terminis que ja s’han establert, no es veu viable fer 
aquesta segona ronda, tot i que en el cas dels barris del Rieral i del Molí, s’acorda a 
petició del representant d’ERC-Avancem, de donar un cert marge de temps i 
permetre, si és determina necessari, una segona assemblea per aquestes dues 
zones. 
 
  
3. Torn de propostes i preguntes 
 
El representant de la Zona Est apunta com a reflexió que, per exemple, a 
Canyelles, les necessitats de la urbanització podrien venir donades per l’IBI i no pas 
per l’empadronament, és a dir, per les 370 parcel·les que hi ha i no per les 220 
persones que hi viuen. Es respon que aquesta proposta no va ser majoritària 
(només seguida per un altre integrant de la reunió per escollir els representants de 
cadascuna de les zones), a banda que, amb el projecte es volia prioritzar l’impacte 
social i el seu benefici per a les persones que viuen a Lloret, per sobre de la 
consideració de la possible contribució tributària, tot i que no es visqués en el 
municipi. 
 
El representant del barri de Can Carbó-Mas Baell pregunta a què es poden destinar 
els diners dels pressupostos participats, a tall d’exemple, i si l’arranjament d’una 
vorera entraria dins de la seva assignació. 
 
Es clarifica aquest dubte explicant que es tracta de temes diferents, que, per 
exemple, el que seria l’inventari de carrers a arreglar no seria una inversió que 
entraria dins d’aquests pressupostos participats, sinó dins de les inversions dels 



propis pressupostos municipals. Aquests pressupostos participats han de ser 
l’excusa per implicar a la gent dels barris i entendre que el concepte de participació 
va més enllà dels diners que es puguin destinar a cada lloc. Es vol propiciar la 
democràcia participativa i la participació ciutadana alhora que afavorir que la 
ciutadania reflexioni sobre el seu entorn més immediat, per millorar-lo. 
 
Des del Barri dels Pescadors es pregunta si, en el cas de no necessitar aquests 
diners, si es podrien guardar com a romanen de cares a l’any següent i, si fos el 
cas, quin seria aquest màxim de romanen.  
 
També que si en el cas de que faltés o sobrés una part del pressupost assignat a 
cada zona, aquesta, es podria compensar amb la quantitat assignada a l’any 
següent.  
 
Des del grup municipal de En Lloret sí, se puede, es demana conèixer les 
intervencions ja previstes als pressupostos municipals a cada una de les 13 zones i 
que, per tant, ja quedarien fora de les propostes dels pressupostos participats. 
 
L’Alcalde també comenta que, si algun projecte sobrepassés el límit de la quantitat 
assignada als pressupostos participats, es podria tenir en compte com a inversió 
dins dels pressupostos municipals, d’aquell any o dels propers. 
 
La persona representant del Rieral demana si, aquests pressupostos participats, 
també podrien servir per finançar projectes socials, com per exemple cursos per a 
aturats o actuacions dirigides a dinamitzar els centres cívics. 
Es contesta que, aquest tipus de projectes, al no ser qüestions de tipus tangible, i 
que podria ser que no tinguessin una continuïtat en anys posteriors i que, per tant, 
no poguessin arribar a consolidar-se, en principi, es descarten per no formar part 
pròpiament de les inversions.   
 
També s’informa que, l’execució dels projectes que formen part d’aquest 
pressupostos participats, s’haurà de fer dins de l’any en curs. Tot i que, en algun 
cas, -pot dependre de diversos factors-, com ara el tempo que demana qualsevol 
administració per la licitació d’un contracte, o el període de prohibició existent per a 
la realització d’obres a determinades zones del municipi durant l’estiu, farien que es 
comenci tard i s’hagi d’acabar l’any següent en determinats projectes. 
 
En aquest sentit, també es desaconsellen les obres plurianuals, ja que aquestes 
estarien supeditades als pressupostos d’anys posteriors. 
 
El representant de la Zona Centre demana que, des de l’Ajuntament, es faci difusió 
de les propostes que es van fent a d’altres zones per, si és el cas, tenir-les en 
compte per a la seva pròpia zona. Es respon que tota la informació, a mida que es 
vagi generant quedarà penjada en el web dels Pressupostos Participats, i per tant 
les propostes de cada assemblea. 
 
També pregunta si, als criteris d’assignació de punts de cada barri/zona, s’ha tingut 
en compte la previsió del POUM en quant a densitat de població i usos previstos en 
un futur. Es respon que, en aquest cas, s’han tingut en compte únicament els 
empadronats actuals.  
 
El regidor de participació ciutadana també comenta que, a través de la pàgina web 
municipal, s’anirà donant tota la informació de l’estat de les propostes, els 
projectes d’obra, les seves fases, el preu, etc. 
 
Per part del representant d’ICV-EUiA es pregunta si, el representant dels diferents 
grups municipals, ha de ser un regidor de la formació o no. Es respon que tot i que 



el reglament no ho especifica, i seguint l’experiència del que es realitza en altres 
consells, no serà necessari que sigui regidor/a, sinó una persona de confiança del 
grup polític municipal. 
 
Sense més temes a tractar, a les 20 hores i 5 minuts es dóna per acabat el Consell 
Veïnal. 


