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Acta de la reunió del Consell Veïnal 
11 de gener de 2018 

 
Data: 11-01-2018 de 18h a 20.15h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents: 
L’Alcalde, regidor de Participació Ciutadana, representants dels grups municipals del 
PdCat, del PSC, de ERC, de C’s, d’ICV-EUiA i del Síndic del Ciutadà. 
Representants veïnals: Can Sabata, Puigventós, Can Ballell, Molí-MasVilà-Can 
Ribalaigua, Zona Sud, Zona Centre, Zona Nord i Zona Oest i Zona Est. 
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 i la prioritat  és 
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 el més necessari i urgent 
adequant-se als límits del pressupost municipal i que això és molt complex. 

 
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 
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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, tots plegats, 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 
exposa la consideració, la bondat de canviar la mirada i optar per projectes globals 
i més estratègics els quals tots els lloretencs se’ls poden sentir seus. Idea de 
pertinença i de comunitat al municipi. 

 
3. Proposta de modificació de les Normes reguladores del Consell Veïnal 

 
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: 
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- 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. 
Dos membres del Consell Veïnal es mostren partidaris de continuar amb model de 
pressupostos participats territorial o per zones. 
 

- 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 
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 

 
 
 
 
     


