
 
 
 

Acta de la sessió del Consell Veïnal de Lloret de Mar 
 
Dia: 10 de desembre de 2018, de 18h a 19.15h 
Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents: 
 
Alcalde, regidor d’Acció de Govern com a representant del grup municipal de CDC, 
regidor d’Urbanisme,  regidors dels grups municipals d’ERC, PSC, ICV-EUiA i C’s; 
representants dels barris de El Rieral, Molí-Mas Vilà-Can Ribalaigua, Can Sabata, 
Puigventós, Pescadors, Can Carbó, Can Ballell, Zona Nord, Zona Est, Zona Sud i 
Zona Oest.  En total, 18 assistents (11 representants veïnals i 7 polítics). També 
assisteix però sense dret a vot, la regidora delegada de l’Àrea de Règim intern. 
 
Excusa la seva assistència el regidor de Participació Ciutadana. No assisteixen: 
regidor d’Hisenda, el Síndic del Ciutadà, els representants dels grups municipals del 
Millor, d’En Lloret SSP, i No adscrit, i els representants de Zona Centre i del Nucli 
Antic. 
 
Objectiu de la sessió: 
 
1. Explicar l’estat d’execució dels projectes escollits en les tres edicions de 

Pressupostos Participats. 
2. Debatre i decidir el calendari dels Pressupostos Participats 2019. 
 
Desenvolupament de la sessió, segons l’ordre del dia plantejada: 
 
1. Seguiment dels projectes dels Pressupostos Participats 2016, 2017 i 

2018 
 

El regidor d’Acció de Govern explica l’estat dels projectes de Pressupostos 
Participats 2016. S’han executat 17 dels 19 projectes escollits. Els dos projectes 
pendents (Il·luminació de l’Av. Mare de Déu de Gràcia a la Zona Sud i la pista 
esportiva al barri de Puigventós) es faran l’any 2019. L’ il·luminació de l’Av. Mare 
de Déu de Gràcia està adjudicat i a petició de l’empresa adjudicatària (Bonal) es 
començaran les obres el proper mes de gener. Quant a la pista esportiva al barri de 
Puigventós, es preveu que s’adjudiqui l’obra el primer semestre de 2019 i que 
s’executi el segon semestre de l’any (aquest calendari quedarà supeditat al 
desenvolupament de les obres que s’estan fent en el sector de Sant Quirze). 
 
A continuació explica l’estat dels projectes dels Pressupostos Participats 2017. 
En aquest cas, s’han executat 10 dels 24 projectes escollits. Hi ha dos projectes a 
punt de finalitzar (els cartells de civisme al barri del Can Ribalaigua, i la 
rehabilitació integral de la caseta dels Pinars). La resta dels 12 projectes pendents, 
es preveu que en gran majoria es finalitzin l’any 2019. 
 



El representant de la Zona Oest comenta que falta pintar un pas de vianants a 
l’esquena d’ase de la zona de l’hotel Gran Garbí. Se li respon que es comprovarà. 
 
La representant de Puigventós exposa que falta acabar el condicionament de l’accés 
peatonal al barri. S’explica que sí s’ha col·locat un focus i el camí s’ha arranjat de 
manera provisional fins que finalitzi la urbanització de la zona. Així hi tot, segueix 
manifestant que caldria un focus més a la part superior o direccionar diferent 
l’existent. S’informa que es comprovarà. D’altra banda es revisarà una muntanya 
de runa a conseqüència de les obres que hi ha a la part superior.  
 
El representant de Can Sabata pregunta per l’estat de la proposta del parc inclusiu i 
la font ornamental a l’estany. El regidor explica que hi ha un sobre-cost del projecte 
que s’intentarà resoldre amb el pressupost municipal 2019. 
 
Per últim, en relació al projecte guanyador dels Pressupostos Participats de 
l’any 2018, col·locació de càmeres de videovigilància a algunes urbanitzacions de 
Lloret, s’explica que està en procés, que se’n va fent el seguiment amb les 
urbanitzacions incloses en el projecte, i que la seva adjudicació previsiblement serà 
el primer semestre de l’any 2019. 
 
Com a conclusió, es seguirà treballant perquè tots els projectes de Pressupostos 
Participats es puguin adjudicar i executar durant l’any 2019. 
 
 
2. Edició dels Pressupostos Participats 2019 
 
L’Alcalde explica que les eleccions municipals del mes de maig de 2019 condicionen 
el desenvolupament dels Pressupostos Participats degut a la necessitat de respectar 
el període electoral marcat per Llei Orgànica 5/1985 del Règim electoral general. 
Per aquest motiu es plantegen tres opcions: 
 
Opció 1. No celebrar Pressupostos Participats el 2019.  
Per tant, incloure l’import de 500.000€, del projecte dels Pressupostos Participats, a 
la partida d’inversions destinada a arranjaments en general a la via pública segons 
necessitats i criteri del Govern municipal. 

 
Opció 2. Celebrar els Pressupostos Participats el 2019, adaptant el 
calendari. 
Import de 500.000 € per a projectes globals de municipi. 
Calendari: 

- Entrada de propostes en línia: 28/1 a 28/2/2019 
- Primer filtratge tècnic: 1 al 30/3/2019 
- Assemblea de priorització: 5/10/2019 
- Valoració tècnica i econòmica de 10 propostes màxim: 6/10 al 4/11/2019 
- Assemblea retorn: 7/11/2019 
- Votació: 14/11 al 3/12/2019 
- Execució projectes: 2020 

Seria condició necessària per portar a terme aquesta proposta, que es dediqués a 
un projecte d’abast general, i per tant en fossin 1 o 2 màxim de projectes, 
depenent del seu import, els que poguessin sortir escollits. Atès el poc temps pel 
desenvolupament de les diferents fases, no seria factible assumir la valoració d’una 
quantitat superior de projectes.  



Opció 3. Celebrar els Pressupostos Participats el 2020, incorporant la 
partida reservada el 2019. 
Destinar-hi en total 1 milió d’euros (reservar 500.000 € del pressupost municipal de 
l’any 2019 i 500.000 € del pressupost municipal 2020).  
Possibilitat de presentar propostes globals pel municipi i territorials per zona/barri. 
Caldrà definir les partides i metodologia el quart trimestre de l’any 2019. 
 
S’obre un debat entre els assistents a la reunió. L’opció 1 es descarta i es debaten 
les dues restants. Els representants de la Zona Nord i de la Zona Est defensen 
celebrar Pressupostos Participats l’any 2019, entenent que l’equip de govern 
resultant de les eleccions municipals hauria de respectar el projecte i els 
compromisos que se’n desprenen.  
 
Tanmateix, els representants de la Zona Oest, El Rieral, Can Ballell i Puigventós 
exposen que l’any 2019 hauria de servir per acabar tots els projectes pendents i re-
emprendre el projecte el 2020. Consideren un avantatge poder disposar de més 
pressupost i poder combinar una partida per a projectes globals de municipi i una 
partida per a projectes territorials. 
 
Finalment, la decisió se sotmet a votació, amb el següent resultat: 
 

‐ Vots a favor de l’opció 2, Pressupostos Participats 2019: 3 vots (Zona Sud, 
Zona Est i Zona Nord). 
 

‐ Vots a favor de l’opció 3, Pressupostos Participats 2020: 9 vots 
(representant del grup municipal d’ICV-EUiA, representants de Can Ballell, 
Rieral, Puigventós, Pescadors, Molí-Mas Vilà-Can Ribalaigua, Can Sabata, 
Can Carbó i Zona Oest). 

 
‐ Abstencions: 6 vots (Alcalde, Regidor d’Urbanisme, i regidors dels grups 

municipals de CDC, ERC, PSC i C’s). 
 
Per tant: 
S’acorda celebrar Pressupostos Participats l’any 2020 amb 1 milió d’euros 
de pressupost (reservant 500.000 euros del pressupost municipal de l’any 2019 i 
500.000 euros de l’any 2020). 
 
El govern actual es compromet a donar suport a l’opció del Consell Veïnal de fer els 
Pressupostos Participats l’any 2020.  
 
S’acorda fer una nota de premsa i comunicar a la ciutadania la decisió presa.  
 
 
Lloret de Mar, 10 de desembre de 2018 
 
 
 


