PRESSUPOSTOS PARTICIPATS LLORET DE MAR 2020

GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DE LLORET DE MAR
2020
PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Lloret de Mar inicia la quarta edició dels Pressupostos Participats,
un procés participatiu innovador vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual
la ciutadania proposarà i decidirà a què va destinada una part dels recursos públics.
Amb els Pressupostos Participats 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.
En aquesta edició la ciutadania podrà debatre i decidir en què invertir 1 milió d’euros
del pressupost municipal. La partida d’1 milió d’euros prové de 500.000 euros del
pressupost municipal 2019 i 500.000 del pressupost municipal 2020.
Els principals objectius dels Pressupostos Participats 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.

1. OBJECTIU DE LA GUIA
L’objecte d’aquesta guia és regular el procés dels pressupostos participats 2020. La
guia tindrà vigència fins a l’inici de la següent edició del projecte.

2. PROJECTES
2.1.

Tipologia de projectes

S’han definit dos tipus de projectes segons l’àmbit territorial on generen impacte:
-

Projectes globals, de municipi (500.000 euros). No s’imposa dotació
màxima en les propostes.
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Els projectes tindran impacte en el conjunt del municipi. Un exemple de projecte
global seria un espai per entitats, millorar els espais públics de Lloret amb bancs
i zones d’ombra, o renovació integral del Passeig de Fenals.
-

Projectes de barri/zona (500.000 euros). Dotació màxima de les
propostes: fins l’import assignat per a cada barri/zona, en aplicació dels criteris
de valoració per determinar la quantia. En aquest cas els projectes generaran
impacte en el conjunt del barri o de la zona.
Imports per a cada barri o zona
IMPORTS
25.755 €
34.636 €
48.845 €
28.419 €
43.517 €
47.957 €
55.062 €
21.314 €
40.853 €
33.748 €
33.748 €
50.622 €
35.524 €

2.2.

BARRIS/ZONES
BARRI DE PESCADORS
CAN BALLELL
CAN CARBÓ - MAS BAELL
CAN SABATA - ZONA ESPORTIVA
EL RIERAL
MOLI-MAS VILA-CAN RIBALAIGUA
NUCLI ANTIC
PUIGVENTÓS
ZONA CENTRE
ZONA EST
ZONA NORD
ZONA OEST
ZONA SUD

Característiques de les propostes

Les propostes presentades poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència
municipal. Una ‘inversió’ és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir, i que té
una durada prevista 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.
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Les propostes han de seguir els següents criteris:
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.
3. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i
legal existent.
4. Els projectes no han de superar els 500.000 euros en els de municipi, i no
superar l'import que té assignat cada barri/zona.
5. Ser projectes concrets, avaluables econòmicament i viables tècnicament.
6. No contradir els plans municipals aprovats.

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

Equip de valoració tècnica, jurídica i econòmica. És l’encarregat 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 que fa el seguiment del procés participatiu i el control
d’execució de les propostes escollides. Està format per representants dels grups
polítics municipals, de les associacions de veïnes i de les zones i pel Síndic del
Ciutadà.

4. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
Els Pressupostos Participats 2020 es desenvoluparan en les següents fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentació de propostes en línia
Validació tècnica de les propostes
Deliberació i priorització de propostes
Valoració tècnica de les propostes prioritzades
Assemblea de retorn
Votació de les propostes
Execució de les propostes més votades

4.1.

Fase 1. Presentació de propostes

En aquesta fase es presenta públicament el procés de Pressupostos Participats i
s’inicia una campanya informativa per explicar els objectius del projecte i els canals
habilitats perquè la ciutadania pugui participar. La campanya de comunicació
consistirà en la publicació d’un díptic informatiu, banderoles, cartells, falques a la
ràdio, difusió a les xarxes socials i s’habilitarà un nou espai a la web de l’Ajuntament.
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Qualsevol persona pot presentar tantes propostes com vulgui, 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.
Les propostes es podran presentar des del 10 de febrer al 8 de març a través del
web de l’Ajuntament www.lloret.cat/pressupostosparticipats, o bé de l’aplicació
LloretSmart. Les propostes es publiquen directament al mateix web i es podran fer
comentaris sobre elles.
Amb l’objectiu de facilitar l’entrada de propostes, es proporcionarà acompanyament
i assistència a les dependències de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i al Centre
Cívic del Rieral en el respectiu horari d’atenció.
Les propostes s’hauran de fer mitjançant un formulari que conté els següents
apartats:
Personal: Usuari, telèfon i adreça de correu electrònic
-

Títol de la proposta
Descripció
Ubicació (opcional)
Funcionalitat de la proposta (opcional)
Imatges (opcional)
Barri/zona

Després de la validació tècnica de les propostes, cada fitxa de proposta ampliarà la
informació amb:
-

Àmbit territorial (proposta global de municipi o proposta de zona/barri).
Acceptació (proposta acceptada o rebutjada).
Si la proposta ha estat rebutjada, s’explicarà el motiu.

Per últim i una vegada s’hagin prioritzat les propostes, s’obrirà un nou camp a la fitxa
de cada proposta explicant si ha estat prioritzada (i que per tant, passa a la votació
final), o no.
4.2.

Fase 2. Validació tècnica de les propostes en línia

Una vegada recollides les propostes en línia, l’Equip de Valoració Tècnica farà una
primera validació tècnica, observant que compleixin els criteris establerts en
l’apartat 2.2.
Si hi ha propostes repetides o molt similars s’unificaran en una de sola, de la qual
cosa s’informarà les persones proposants.
Es publicarà en el web un informe amb les propostes viables i les no viables.
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4.3.

Fase 3. Deliberació i priorització de propostes

En aquesta fase es desenvolupen diferents tallers de debat i priorització de propostes.
Un taller de priorització de les propostes de municipi i tallers de priorització de les
propostes per a cada zona/barri.
En aquests espais es presenten les propostes, es debaten, es re-elaboren i finalment
es prioritzen de manera democràtica per obtenir un nombre màxim de propostes (6
propostes de municipi i 3 de cada barri/zona). L’objectiu és que les propostes
individuals, a partir del debat compartit, passin a ser propostes col·lectives.
Es vetllarà perquè les propostes siguin presentades per les persones proposants. Els
tallers s’organitzaran, sempre que sigui possible, en grups de treball en funció de les
propostes rebudes i de la previsió de persones participants. Cada grup treballarà les
propostes i haurà d’atorgar suports en funció de l’interès compartit i dels criteris que
s’anoten a continuació.
L’objectiu és consensuar propostes de manera col·lectiva tenint en compte que
aquestes:
-

Tinguin visió de municipi o de barri/zona
Cobreixin el màxim nombre de necessitats.
Siguin inclusives i beneficiïn col·lectius diversos.
Siguin sostenibles ambientalment i socialment.
Tinguin en compte l’equitat de gènere.

Al final del taller i en plenari es consensuaran les propostes finalistes per portar a la
votació. Les propostes es prioritzaran a partir d’un sistema de suports en els grups
de treball que es posaran en comú.
-

El Taller de municipi prioritza 6 propostes finalistes.
Cada Taller de barri/zona prioritza fins a 3 propostes finalistes.

Els tallers són oberts a tota la ciutadania però per garantir el bon funcionament es
convidarà especialment les persones que han presentat propostes. Les persones
assistents a aquests tallers seran les encarregades de prioritzar les propostes de
manera col·lectiva i consensuada.
4.4.

Fase 4. Valoració tècnica de les propostes prioritzades

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.
4.5.

Fase 5. Assemblea de retorn

Els projectes finalistes i el pressupost estimat es presentarà en assemblea oberta
a la ciutadania. En paral·lel s’elaborarà el material de comunicació per donar a
conèixer cada proposta que es portarà a la votació final (6 propostes de municipi i 3
propostes de cada barri/zona). Per tant, un total de 45 projectes.
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4.6.

Fase 6. Votació de les propostes

Té 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 podran votar si
prèviament s’han inscrit al registre censal pels Pressupostos Participats.
La votació serà en línia a través del web www.lloret.cat/pressupostosparticipats, o bé a
l’aplicació LloretSmart.
S’establiran punts de votació assistit a l’OIAC i al Centre Cívic del Rieral i s’habilitaran
punts de votació itinerants.
Cada ciutadà/na podrà votar 1 proposta de municipi (d’un llistat de 6
propostes) i 1 proposta del seu barri/zona (d’un total de 3 propostes per a
cada barri/zona). En el cas dels projectes de barri/zona serà dels d’on estigui
empadronat/da o s’hagi inscrit prèviament en el registre de no empadronats amb
I.B.I: residencial.
Els resultats de les votacions es publicaran a la plana web dels Pressupostos
Participats i es comunicaran a través dels mitjans de difusió utilitzats per
l’Ajuntament. Per fer una avaluació del procés s’habilitarà un qüestionari online que
permeti valorar les diferents fases.
4.7.

Fase 7. Execució de les propostes més votades

L’Ajuntament executarà els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a
assolir els 500.000 de projectes de municipi i els 500.000 de projectes de barri/zona.
L’execució dels projectes estarà condicionada pel període de tramitació
administrativa corresponent. Es podrà consultar tota la informació en el web dels
Pressupostos Participats.

5. TEMPORITZACIÓ
-

Presentació de propostes en línia: del 10 de febrer al 8 de març 2020
Validació tècnica de les propostes: del 9 de març al 17 d’abril
Deliberació i priorització de propostes: el 21 d’abril per a les propostes de
municipi, i per a les de barri/zona més endavant es proposaran altres dates
Valoració tècnica de les propostes prioritzades: del 30 d’abril al 15 de maig
Assemblea de retorn: 27 de maig
Votació de les propostes: del 2 al 30 de juny
Execució de les propostes més votades: 2020 i 2021

Febrer 2020
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