
Consell Veïnal
11 de gener de 201811 de gener de 2018



Ordre del dia:

1. Seguiment i grau d’execució dels projectes dels Pressupostos
Participats 2016 i 2017

2. Proposta per a la nova edició dels Pressupostos Participats 2018

3. Proposta de modificació de les Normes reguladores del Consell
V ï lVeïnal

4. Convocatòria per a l’elecció dels representants de 3 zones pel nou
període de 2 anysperíode de 2 anys

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

6. Torn de debat, aportacions i preguntes, p p g



Ordre del dia:

1. Seguiment i grau d’execució dels projectes dels
Pressupostos Participats 2016 i 2017Pressupostos Participats 2016 i 2017



P j t 2016 t tProjectes 2016 executats

BARRI/ZONA PROJECTES 14/19
Can Sabata Reubicació contenidors i espais motos a Ptge Nostra Sra de Rossell

Pescadors Local social

Nord Mampares a 6 illes de contenidors a Lloret BlauNord Mampares a 6 illes de contenidors a Lloret Blau

Nord Bústies i marquesines  Mont Lloret i Lloret Residencial

Nord Papereres Pinars

Centre R tes erdesCentre Rutes verdes

Molí, MV, C Ribalaigua Elements gimnàstica per adults

Molí, MV, C Ribalaigua Recinte per a gossos

Can Ballell Millora cantonada C/Fusters i Joaquim Lluhí

Can Ballell Paviment d’una part del Parc de Sant  Cristòfol

Can Ballell Canvi emplaçament porta del Centre cívic

Zona Oest Paviment tou i gronxadors adaptats a Pl Esteve Carles

Nucli Antic Millores al C/ del Carme: jardineres, cartelleres. “Camins” a Can Font

Can Carbó-Mas Baell Condicionament plaça del Centre Cívic. Col·locació de bancs i jardineres.p ç j



Projectes 2016  pendents

BARRI/ZONA PROPOSTA SEGUIMENT
Rieral Pista esportiva Licitat. Possible inici al febrer.p

Zona Sud Il·luminació a part de l’av. Mare de 
Déu de Gràcia

Falta revisar projecte per iniciar 
l’execució

Puigventós Pista esportiva S’iniciarà quan acabi l’obra de Sant Puigventós Pista esportiva Quirze

Zona Est Millorar estat túnel Ronda Europa
Està licitat. Actualment preparació del 
material i una vegada s’iniciï, execució 

15 di P ibl i i i len 15 dies. Possible inici al gener.

Zona Centre Recuperar escales
Es van desbrossar totes i sol·licitat 
pressupostos Proper inici fins esgotar 
partidapartida.



Projectes 2017
BARRI/ZONA PROJECTES 2017 SEGUIMENT

Zona Sud Completar el projecte d’enllumenat públic al Condado del Proper inici

Projectes 2017

Zona Sud Jaruco (iniciat PP2016) Proper inici

Barri Pescadors Carpes per cobrir la plaça FET
Barri Pescadors Baranes al carrer Pendent

Modernitzar i condicionar el centre cívic amb l’objectiu queCan Carbó-Mas Baell Modernitzar i condicionar el centre cívic amb l objectiu que 
sigui un espai polivalent Inici febrer

Can Carbó-Mas Baell Lavabo parc Can Xardó Projecte realitzat (canvi
ubicació)

Parc inclusiu (ampliació del parc infantil actual)+ FontCan Sabata Parc inclusiu (ampliació del parc infantil actual)+ Font 
ornamental a l'actual estany Pendent

Zona Centre Condicionar les zones verdes i col·locar mobiliari esportiu a 
la zona del Monterrey al costat del parc Pendent

En procés de compra delsRieral Circuit de salut (zona Font de la Kaikuta) En procés de compra dels 
elements

Rieral Condicionar el carril bici Projecte elaborat
S’iniciarà el projecte quan

Zona Est Millora accessibilitat vianants C/Portugal
S iniciarà el projecte quan
s’hagi acabat el pendent de 
2016

Molí-Mas Vilà-Can
Ribalaigua Il·luminar la zona del parc de Can Ribalaigua PendentRibalaigua
Molí-Mas Vilà-Can
Ribalaigua Col·locar cartells per promoure el civisme Pendent



BARRI/ZONA PROJECTES 2017 SEGUIMENT

Projectes 2017

Nucli Antic Cobrir el cablejat dels carrers amb una canalera Carrers perpendiculars al 
passeig Verdaguer

Puigventós Parc amb elements de salut Inici quan acabin les obres St. 
Quirze

Puigventós Condicionament accés peatonal al barri Properament

Zona Nord Rehabilitació integral de la caseta de la Vinya Elaboració projecte segons 
normativa

T i d b M t Ll t Ll t
Zona Nord

Tres marquesines a parades bus Mont Lloret, Lloret 
Residencial i Creu de Lloret Properament

Zona Oest Col·locar una barana al camí de finals platja Fenals Elaboració projectep j

Zona Oest Canvi imatge a la placeta Washington Projecte realitzat. Ensenyar 
als veïns.

Zona Oest Passos de vianants amb ressalts a tres punts 2 aprovatso a Oest 2 aprovats

Can Ballell Millores al parc infantil de St. Cristòfol Compra dels elements a 
substituir

Condicionar Parc Sant Cristòfol amb elements de S’ha fet projecte que s’haCan Ballell jardineria S’ha fet projecte que s’ha 
ensenyat als veïns



BARRI/ZONA PROJECTES 2017 SEGUIMENT

Projectes 2017

BARRI/ZONA PROJECTES 2017 SEGUIMENT

Can Ballell Col·locació d’un banc a la parada de bus FET

Can Ballell Canviar faroles de l’entrada al barri (C/ Fusters) Adjudicat. Properament



Ordre del dia:

2. Proposta per a la nova edició dels Pressupostos
Participats 2018Participats 2018



Amb els Pressupostos Participats decidim en què
invertir 500 000 euros del pressupost municipal 2018invertir 500.000 euros del pressupost municipal 2018

Com han de ser les propostes?
 Inversió
 Competència municipal
 No superar els 500.000 euros
 No contradir plans municipals aprovats
 Viables tècnicament i que respectin el marc jurídic i legal vigent



Què és una inversió?

 Creació d’infraestructures o reposició

Què no és una inversió?

 Contractació de personal Creació d infraestructures o reposició 
de les existents (urbanització, 
mobiliari urbà, enllumenat, parcs, 
adequació de solars fonts

 Contractació de personal.

 Prestació de serveis o realització 
d'activitats per part d'entitats oadequació de solars, fonts, 

remodelació de voreres, senyalística 
vial …).

d activitats per part d entitats o 
empreses

• organització de festes populars, fires
• campanyes de sensibilització

 Compra, construcció o reforma 
d’edificis i equipaments de titularitat 
municipal (escoles, centres cívics, 

campanyes de sensibilització
• exposicions 
• enquestes o estudis
• dinamització de teixit associatiu.p ( , ,

instal∙lacions esportives, 
biblioteques).  Manteniment d’infraestructures i 

equipaments.
 Adquisició o reposició de vehicles.

 Adquisició d'aplicacions 
 Subvencions i ajuts

informàtiques i propietat intel∙lectual.  Reforma d’espais o equipaments de no 
titularitat municipal.



Pressupostos Participats edició 2018: propostaPressupostos Participats, edició 2018: proposta

Objectiu: 

Propiciar la reflexió i el debat sobre la necessitat d’inversió a tot el municipi, com a 
zona única.

Motivacions:

• Projectes globals de més abast i repercussió• Projectes globals, de més abast i repercussió.

• Afegir una mirada “macro”, a les necessitats i possibilitats que ofereix el
municipi, no només de cada barri o zona concreta.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: tempos
administratius, complexitats afegides en la realització d’alguns dels projectes...



Fases dels Pressupostos Participats 2018

1. Disseny Desembre 2017 – gener 2018

2. Recollida de 
propostes Del 17 de febrer al 18 de març 

3. Validació tècnica Del 19 de març al 19 d’abril

4. Debat i priorització Jornada participativa: 21 d’abril

5. Valoració tècnica i 
econòmica Del 23 d’abril al 25 de maig

6. Votació De l’1 al 15 de juny

7. Avaluació, 
execució i seguiment A partir de juliol 



1. Recollida de propostes (del 17 de febrer al 18 de 
març)
1. Recollida de propostes (del 17 de febrer al 18 de 
març)

Jornada sobre participació i els Pressupostos Participats a 
Lloret de Mar (17 de febrer de 11h a 13h)
Jornada sobre participació i els Pressupostos Participats a 
Lloret de Mar (17 de febrer de 11h a 13h)Lloret de Mar (17 de febrer de 11h a 13h)
• Quim Brugué, Catedràtic de Ciència Política i professor de la UdG
• Jaume Dulsat, Alcalde de Lloret de Mar

Lloret de Mar (17 de febrer de 11h a 13h)
• Quim Brugué, Catedràtic de Ciència Política i professor de la UdG
• Jaume Dulsat, Alcalde de Lloret de Mar

Recollida de propostes a:Recollida de propostes a:

www.lloret.cat/pressupostosparticipatswww.lloret.cat/pressupostosparticipats

Suport amb:
• Sessions d’acompanyament i assistència tècnica obertes 
• Reunions de dinamització per a l’entrada de propostes

Suport amb:
• Sessions d’acompanyament i assistència tècnica obertes 
• Reunions de dinamització per a l’entrada de propostesp p pp p p



2. Validació tècnica de les propostes  
(19 de març al 19 d’abril)( ç )

 Anàlisi tècnica sobre la viabilitat de les propostes a partir
d l it idels criteris.

 Possibilitat d’agrupar i redefinir propostes i classificar-les en
diferents àmbits.

 Comunicació i respostes a persones/entitats proposants.
 Publicació d’un informe amb llistat de propostes viables i no

viablesviables.



3. Jornada de debat i priorització de propostes  

21 d’abril, de 10 a 14h.
Sala polivalent de la Biblioteca

• Presentar, debatre, re-elaborar les propostes i fer-ne de 
novesnoves

• Debat sobre les propostes, per àmbits
• Priorització d’un màxim de propostes (5)



4. Valoració tècnica i econòmica de les propostes  que 
aniran a la votació
(23 d’ b il l 25 d i )(23 d’abril al 25 de maig)

• Els tècnics municipals elaboren breus informes tècnics ip
econòmics dels projectes seleccionats

P t ió úbli d l j t 30 de maig• Presentació pública dels projectes:  30 de maig



5. Votació de les propostes  (1 al 15 de juny) 

Qui pot votar? 
Persones de 16 anys i més, empadronades a Lloret
Proposta: Registre previ pels no empadronats amb I B IProposta: Registre previ pels no empadronats amb I.B.I.
residencial a Lloret, per estar inclòs a la base censal.

Votació d’1 projecte 

Com es podrà votar?
• www.lloret.cat/pressupostosparticipats
• Punts de votació habilitats (Ajuntament, 

Centre Cívic el Rieral))
• Accions dinamitzadores de vot



6. Avaluació, execució i seguiment

• Publicació dels resultats i sessió de retorn al Consell Veïnal

Qü ti i d’ l ió l b ò i i l ió• Qüestionari d’avaluació a la web, memòria i avaluació

• Execució dels projectes que hagin obtingut major puntuació fins
a assolir l’import dotat econòmicament

• Seguiment dels projectes seleccionats per part del Consellg p j p p
Veïnal i també seguiment a la plana web



Ordre del dia:

3. Proposta de modificació de les Normes Reguladores del 
Consell Veïnal de Lloret de MarConsell Veïnal de Lloret de Mar



Disposició addicionalp

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 laassemblees de zona, per una altra que prengui únicament la
consideració de tot el terme municipal com a zona única.



Ordre del dia:

4 Convocatòria per a l’elecció dels representants de 3 zones4. Convocatòria per a l elecció dels representants de 3 zones 
pel nou període de 2 anys



• Zona Nord (Lloret Residencial Creu de Lloret Les Masies de Lloret Lloret

Zones i urbanitzacions

Zona Nord (Lloret Residencial, Creu de Lloret, Les Masies de Lloret, Lloret
blau, Lloret verd, Els Pinars i Montlloret).

• Zona Sud (Alegries Mas Romeu Residencial Condado del JarucoZona Sud (Alegries,Mas Romeu Residencial, Condado del Jaruco,
Disseminats Condado del Jaruco, Venta de Goya, Zona industrial, Papalús,
La Soleia, Costa d’en Gallina, Santa Cristina, Corona de Santa Cristina i
Famara).

• Zona Est (La Fermina, Serra Brava, La Riviera, Font de Sant Llorenç,
Urcasa, Font Bandina, Canyelles, Ucsa, Llevantina, Suro Gros, La Tortuga,
L M d i C ll d Ll )La Mongoda i Coll de Llop).

• Zona Centre (Rocagrossa, Turó de Lloret, Normax, Puig d’en Pla, Vinya
R Ll t d D lt El Ll S l R à M t i Bl h)Rosa, Lloret de Dalt, Els Llorers, Sepulcre Romà, Monterrey i Bloch).

• Zona Oest (Fenals, Santa Clotilde, Riera, Can Coll d’Horta, Cala Banys, Mas
A b S t Q i i S B d ll )Arboç, Sant Quirze i Sa Boadella).



Zones i nombre d’habitants: Est 

CANYELLES ALTRES ZONA EST 12
CANYELLES-SUDOEST ALTRES ZONA EST 4
COLL DE LLOP URB. ZONA EST 0
FONT BANDINA URB. ZONA EST 39
FONT DE SANT LLORENÇ URB. ZONA EST 238
LA FERMINA AGRUPACIO ZONA EST 13
LA MONTGODA URB. ZONA EST 226
LA RIVIERA URB ZONA EST 57LA RIVIERA URB. ZONA EST 57
LA TORTUGA URB. ZONA EST 16
LLEVANTINA URB. ZONA EST 31
ROSSELL - SBRAVA ALTRES ZONA EST 3
SERRA BRAVA URB. ZONA EST 452
SOLTERRA URB. ZONA EST 10
SURO GROS URB. ZONA EST 5
UCSA URB. ZONA EST 220
URCASA URB. ZONA EST 139



Zones i nombre d’habitants: NordZones i nombre d’habitants: Nord



Zones i nombre d’habitants: SudZones i nombre d’habitants: Sud



Ordre del dia:

5 Designació d’una representant d’entre les associacions de5. Designació d una representant d entre les associacions de
veïns integrants del Consell Veïnal, per formar part del
Consell de Dones de Lloret



Consell de DonesConsell de Dones

• Espais i mecanisme de participació de les dones, en
aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat
d’oportunitats i, en aquest sentit, amb la intenció
que sigui un ens municipal de participació sectorial
en el sí del qual es reflexioni sobre els problemes que
afectes a les dones de Lloret, així com, es proposin
mesures per a fer‐hi front.

• Creació a partir de l’acord de Ple de 28/01/2018



Consell de DonesConsell de Dones

Nat ralesa i àmbit d’act ació segons les se es NormesNaturalesa i àmbit d’actuació segons les seves Normes:

• El Consell de Dones de Lloret de Mar es un organisme de consulta i
participació ciutadana en aquells temes que afectin a la igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes del municipi.

• Aquest organisme té caràcter consultiu i assessor i, en
conseqüència, en cap cas podrà ni substituir ni assumir
competències pròpies dels organismes representatius. La finalitatp p p g p
del Consell de Dones, és l’elaboració d’estudis, informes i propostes,
així com la formulació dels objectius per d’implementació del Pla
Local de Dones de Lloret de Mar, per fer efectiu el principi d’igualtat

’ àentre la dona i l’home en tots els àmbits de la nostra societat.



Ordre del dia:

6 Torn de debat aportacions i preguntes6. Torn de debat, aportacions i preguntes



MOLTES GRÀCIES!


