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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
 
Dia: 27 de desembre 
Hora: 18 hores 
Lloc: Sala de Juntes 
 
 
Assistents: Jaume Pujadas (CUP), Salvador Tordera (PP), Miquel Lupiáñez i 
Nicolàs Laguna (PSC), Lluis Yubero (Batega per Blanes), Albert Sanz (ERC), 
Eva Palau (responsable de Comunicació) i Ivan del Río (Alcaldia- Participació 
Ciutadana) 
 
En data 16/12/2016 s’envia correu electrònic a tots els regidors/es convocant la 
reunió, amb un únic punt a l’ordre del dia: 
 
1.- Validació de l’esborrany del document que s’adjunta 
El document conté: les propostes dels pressupostos participatius quantificades, 
les propostes pendents de quantificar, les descartades, les que cal treballar però 
tenint en compte que superen els límits dels pressupostos participatius (parc per 
gossos, reordenació de parcs a Ca la Guidó, Can Borell i la Carretera de Lloret- 
la Pedrera) i les conclusions.  
En aquest últim punt, la proposta de l’àrea de Participació ciutadana segons el 
document és “executar totes i cadascuna de les propostes valorades 
tècnicament i quantificades dels pressupostos participatius per 2016”. 
 
Després d’una breu explicació del document per part del regidor, la persona 
encarregada de coordinar la valoració, explica els motius pels quals no aconsella 
procedir a la votació a la zona 1 i perquè és recomanable continuar el treball 
iniciat  amb els tècnics de l’Ajuntament i executar les propostes. 
El Sr Lluis Yubero comenta que com està el parc de gossos, el Sr. Albert Sanz 
contesta que s’està treballant amb les àrees de Medi Ambient i Salut Pública en 
diferents ubicacions. El Sr. Lluis pregunta si això és un tema que hagi sorgit de 
les assemblees, se li diu que va sorgir a l’assemblea de la zona 3 i que es 
proposava fer-ho a Mas Moixa, però que en realitat ha estat una demanda 
transversal que ha sorgit en les urnes de diferents sectors i, per tant, més que 
territorial és una demanda sectorial, d’un conjunt de ciutadans/es i veïns/nes que 
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demanen un parc de gossos a diferents indrets del municipi (camp de futbol dels 
Pins, la Plantera, platja de Sabanell, Mas Enlaire, Mas Cremat, Plaça Montserrat 
Roig, Mas Florit...). 
Els assistents acorden continuar amb el procés d’execució dels 
pressupostos participatius. S’explica que aquest procés té també les seves 
dificultats ja que és la primera vegada que s’implementa en l’Ajuntament i que hi 
ha àrees clau en l’Ajuntament, com la d’Enginyeria en què hi ha baixes i falta de 
personal.  
El Sr. Nicolàs Laguna indica que s’ha d’implementar un calendari d’execució als 
tècnics perquè s’executin les obres en un termini màxim de 6 mesos.  
 
A continuació es parla de deficiències i millores que s’han d’implementar de cara 
a futurs pressupostos participatius, així es parla de que els tècnics d’Urbanisme, 
Enginyeria o Medi Ambient, haurien de participar des de l’inici i estar presents a 
les assemblees o que a les assemblees dels barris s’hauria de nomenar un 
representant encarregat única i exclusivament de concretar i fer d’intermediari de 
les propostes que hagin sorgit en una zona o barri. 
 
El Sr. Jaume Pujadas es queixa que no hi ha cap estructura de Participació 
Ciutadana; el Sr. Miquel Lupiáñez està d’acord amb aquesta queixa. 
 
El Sr. Ivan insisteix que ara, tot i les dificultats i les deficiències, cal centrar els 
esforços en l’execució de les propostes, propostes que, sigui com sigui, han 
sorgit de la ciutadania i de les associacions, mitjançant un procés públic i que 
això és el que s’ha de posar en valor. 
 
Finalitza la reunió a les 19 hores.  
  



Reunió de la Comissió de control dels pressupostos participatiusGabinet Alcaldia  per a: REGIDORS 16/12/2016 13:37Enviat per: Ivan del Rio Sánchez
Bona tarda,
Per instruccions del regidor de Participació Ciutadana us convoquem a la reunió de la Comissió de control dels pressupostos participatius pel dia 27 de desembre a les 18 hores a la sala de Juntes ; amb un únic punt en l'ordre del dia:
1.- Validació de l'esborrany de document que se us adjunta.

Esborrany estat dels pressupostos participatius i proposta d'execució.docxEsborrany estat dels pressupostos participatius i proposta d'execució.docx

Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal!
Gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de Blanes
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DOCUMENT ADJUNT A LA CONVOCATÒRIA DE 16/12/2016 
 

PROPOSTES QUANTIFICADES 
 

ZONA 1 
1.- RACÓ D’EN PORTES.- Condicionar el pas de vianants del carrer Racó d’en Portes amb carrer 
Robí per fer-lo accessible per cadires de rodes/ Enginyeria 
7.200 euros 
2.- RACÓ D’EN PORTES.- Condicionar el pas de vianants del carrer Racó d’en Portes amb carrer 
Senda del Molí per fer-lo accessible per cadires de rodes/ Enginyeria 
5.800 euros 
3.- RACÓ D’EN PORTES.- Camp de futbol de Racó d’en Portes.- Col·locar tanca metàl·lica que ja 
existia al costat de la porteria cantonada Casa del Mar/ Enginyeria 
5.000 euros 
4.- RACÓ D’EN PORTES.- Plaça Josep Vieta i Burcet.- Tanca de fusta de 80 metres amb 1 
porta tipus “burladero” per tot el perímetre del parc infantil per evitar accés de gossos i gats. 
3.425,39 euros 
5.- ELS PINS.- Plaça Mare de Déu del Vilar.- Adaptació per persones amb mobilitat reduïda del 
pas de vianants de davant de l’Església. Adaptació dels esglaons d’accés a la plaça i de sortida a 
la plaça direcció a la platja/ Enginyeria 
6.000 euros 
6.- ELS PINS.- Platja de Sabanell.- Zona d’ombra (carpa de 25m2) per persones amb mobilitat 
reduïda de la mateixa manera que a la zona centre-Port / Medi Ambient 
2.785,42 euros 
7.- LA PLANTERA.- Avinguda Catalunya.- Pavimentar tota la vorera entre el passeig i els cotxes 
(direcció carretera de Malgrat) i senyalitzar i posar baranes o qualsevol altra element als “setos” 
de l’avinguda per evitar que la gent passi entremig. Es presentarà un projecte per adequar-ho 
igual que als número senars/ Enginyeria 
50.000 euros (es pot reduir a la baixa) 
 
TOTAL ZONA 1: 80.210,81 EUROS 
 
ZONA 2 
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8.- EL RAVAL I SA CARBONERA.- Col·locació de miralls a: C/ Pare Puig i Llança. C/ Sant Antoni. 
C/ Raval. C/ Filadors amb C/ Petit Raval. C/Travessera de Raval i C/ Petit Raval. C/ Raval amb 
Travessera Santa Bàrbara. / Policia 
1.477,51 EUROS 
9.- SA CARBONERA.- Millorar la il·luminació del carrer Escales del Palau/ Enginyeria 
Es preveu reformar l’enllumenat de tota la població l’any 2017; substituint tots els punts de 
llum actuals per nous equips amb tecnologia LED i llum blanca. 
NO GENERA DESPESA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
10.- Instal·lació de plafons informatius per les entitats.  
Es tracta d’una proposta per a tots els barris i que afectaria a totes les entitats. Des de l’àrea de 
Participació Ciutadana es recollirà com a proposta per millorar la difusió i/o comunicació de les 
activitats i entitats del municipi. 
NO GENERA DESPESA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
TOTAL  ZONA 2: 1.477,51 EUROS 
 
ZONA 3 
11.- VALLDOLIG.- Millorar la plaça del tercer barri de Valldolig al costat de la parada de l’autobús 
(entre el carrer Xúquer i San Pere del Bosc), millorar la plaça: posar bancs i arbres i retirar 
gronxadors perquè la gent s’assegui mentre espera l’autobús/ Enginyeria, Medi Ambient 
10.000 EUROS 
12.- VALLDOLIG.- Col·locar de bandes sonores al carrer Xúquer per evitar que els cotxes circulin 
a gran velocitat/ Policia 
Es descarta la col·locació d’elements reductors per reduir la velocitat dels vehicles que passen 
pel carrer, donada l’estretor de les voreres. Es demana quantificar algun element com senyal de 
trànsit que recordi que s’ha de circular a una velocitat  reduïda.  
Col·locació de dos senyals de trànsit de 60x90 cms: una de “Zona 30” i l’altra de final de “Zona 
30”. 
560 EUROS 
13.- RESIDENCIAL BLANES.- Pavimentació de la zona esportiva del carrer Cedre  Enginyeria/ 
Urbanisme 
28.500 EUROS 
TOTAL  ZONA 3: 39.060,00 EUROS 
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ZONA 4 
14.- MAS FLORIT.- Plaça de Mas Florit Pista Esportiva de Mas Florit: arreglar el paviment 
i pintar la pista / Esports 
16.800 EUROS 
15.- MAS CREMAT.- Plaça de Mas Cremat: taula de ping pong (davant o a prop del local social) 
1.546,91 EUROS 
TOTAL  ZONA 4:  18.346,91 EUROS 
 
ZONA 5 
16.- QUATRE VENTS.- Col·locar cistella de bàsquet a l’espai on està la petanca (davant del carrer 
de la Molina) (Esports) 
914,76 EUROS 
17.- CAN BORELL.- Col·locar bancs a la zona entre el carrer Alberes i Estació/  Enginyeria 
2.000 EUROS 
18.- CONTROL HORTA DE LA PERLA.- Parc infantil de la Mina Cristal·lina, carrer Barcelona, 
Tanca de fusta a tot el perímetre perquè els nens/nes no travessin el carrer, amb dues portes 
tipus “burladero” i instal·lar-hi 4 bancs més / Medi Ambient  
5.619,48 EUROS 
TOTAL  ZONA 5:  8.534,24 EUROS 
 
ZONA 6 
19.- MAS ENLAIRE.- Paperera al carrer Muntaner. 
Es farà la demanda i seguiment a través de la línia directa 
NO GENERA DESPESA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
20.- MAS ENLAIRE Pista plaça 11 de setembre.- tanques, reparar la xarxa (Urbanisme) 
38.000 EUROS 
21.- MAS ENLAIRE: Ordenar la zona vial i d’aparcament entre la Plaça 11 de setembre i la Riera 
(Enginyeria) 
JA ESTÀ FET NO GENERA DESPESA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
TOTAL  ZONA 6:  38.000 EUROS 
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TOTAL QUANTIFICAT: 185.629,47 
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PENDENTS DE QUANTIFICAR 
 
ZONA 1 
ZONA 2 
3.- VALLDOLIG.- Renovar jocs al parc de Valldolig entre el carrer Anoia i Torrent de Ses Vernes 
(Medi Ambient) 
ZONA 3 
4.- MAS BORINOT.- Millora del drenatge pluvial en el parc infantil del carrer Alhambra/ Giralda  
(Enginyeria)        
S’HA DEMANAT PRESSUPOST A AIGÜES DE BLANES 
5.- MAS BORINOT col·locar bancs i arbres per fer ombra al parc davant del local social, entre el 
carrer Sant Pere del Bosc i el carrer Torrent Ses Vernes. (Medi Ambient) 
ZONA 4 
6.- MAS FLORIT.- Dos gronxadors per a bebès als dos parcs (parc carrer Puigmal i parc entre el 
carrer Veler i Agudes) Medi ambient 
7.- CA LA GUIDÓ: Plaça Montserrat Roig: equipar la plaça amb jocs infantils, actualment només 
hi ha dos gronxadors i dos tobogans (Medi Ambient) PROPOSEM EXECUTAR-HO, PREVI PROCÉS 
PARTICIPATIU ANY 2017 
ZONA 5 
8.- MAS MOIXA: Crear un parc de gossos a la plaça Mas Moixa (zona de la fotografia) amb bancs 
(Salut Pública) PROPOSEM  QUE SIGUI L’ÀREA RESPONSABLE LA QUE S’ENCARREGUI DE 
PORTAR-HO A TERME EN AQUEST EMPLAÇAMENT O EN UN ALTRE 
10.- QUATRE VENTS.- Darrera els dipòsits d’aigua, al final del carrer de la Selva, retirar les pedres 
del parc i col·locar sorra (Medi Ambient) 
11.- CAN BORELL.- Parc Bru i Centrich, entre el carrer de les Gavarres i carrer Canigó: ampliar 
l’oferta de jocs infantils, tancar el perímetre del parc infantil  i fer pista de bàsquet  a la zona 
(Medi Ambient i Urbanisme) PROPOSEM EXECUTAR-HO, PREVI PROCÉS PARTICIPATIU ANY 
2017 
ZONA 6 
12.- CARRETERA DE LLORET- LA PEDRERA.- Canviar la ubicació del parc infantil, augmentar 
l’oferta de jocs infantils i tancar el perímetre del nou parc. Col·locar bancs a l’actual ubicació del 
parc (Medi Ambient)  PROPOSEM EXECUTAR-HO, PREVI PROCÉS PARTICIPATIU ANY 2017 
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ES DESCARTEN 

 
ZONA 1 
1.- RACÓ D’EN PORTES Carrer Sant Josep de la Muntanya.- Condicionar el carrer: 
col·locar baranes, enrajolar les escales i posar desaigües/ Enginyeria 
Actuació necessària però fóra de l’objecte d’aquests pressupostos participatius. Està 
previst demanar l’any 2017 una subvenció al Consorci Costa Brava. 
2.- LA PLANTERA, semàfor davant del supermercat Consum 
Es descarta perquè, segons Enginyeria, supera l’import assignat al sector 
3.- LA PLANTERA, posar arbres des del carrer Pablo Neruda fins al final 
Es descarta pel seu elevat cost 
 
ZONA 2 
ES DESCARTEN TOTES LES PROPOSTES DE S’AUGUER I SA MASSANEDA JA QUE ESTAN 
INCLOSOS EN EL PLA DE BARRIS. 
Es recullen dues propostes dels barris de Dintre Vila i El Port referents a soterrar 
contenidors d’escombraries, segons informació tècnica no és viable pel seu alt cost i per 
no ser compatible amb el sistema que es vol implementar l’any vinent. 
 
ZONA 3 
3.- MAS BORINOT.- Al parc del carrer Alhambra- Giralda, delimitar els contenidors 
d’escombraries amb tanques 
Aquesta delimitació o tancament és incompatible al el sistema de recollida 
d’escombraries que es vol implementar l’any 2017 
4.- MAS BORINOT.- Elements de seguretat entre el carrer Giralda i carrer Mas Borinot 
(perquè giri l’autobús) Enginyeria 
No hi passa cap autobús de línia regular per allà 
5.- RESIDENCIAL BLANES.- Reconstruir escales del parc Eucaliptus Pi 
Queda descartada segons conversa telefònica amb l’associació de veïns 
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ZONA 4 
6.- MAS CREMAT: Pipi can al parc de Mas Cremat davant d'una estació transformadora 
elèctrica.  
Segons ha informat l'enginyer municipal en el subsòl d'aquest espai hi ha una cisterna 
que tècnicament fa inviable habilitar-hi aquesta utilitat. 
7.- PUIG DE LA DONA: Instal·lació de fanals d’energia solar  
Es descarta per ser il·legal  
 
ZONA 5 
8.- MAS MOIXA: Col·locar bancs a la Plaça Mas Moixa 
Segons conversa amb l’associació de veïns, els bancs els volen a l’espai per gossos 
9.- CONTROL HORTA DE LA PERLA: gronxadors al parc de la Mina Cristal·lina 
Segons conversa amb l’associació de veïns, és prioritari el tancament i la col·locació 
de bancs ja que gronxadors ja n’hi ha. 
 
ZONA 6 
10.- Treure parc de la pujada del carrer Maria Lluïsa.  
No hi ha cap referent de la zona que doni la informació 
11.- CARRETERA DE LLORET- LA PEDRERA: Col·locar pont de fusta a Mas Palau 
Pla Parcial Costa Brava (iniciativa privada) 
12.- MAS ENLAIRE.- Asfaltar el camí de terra entre el carrer Ponent i el cementiri. 
Pla Parcial Costa Brava (iniciativa privada) 
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PROPOSTES AMB DEMANDA CIUTADANA QUE CAL TREBALLAR 
 

- Creació d’un gran espai per gossos a la zona de Mas Moixa o a una altra zona del 
municipi 
- Millores en els parcs infantils, concretament 
1.- CA LA GUIDÓ: Plaça Montserrat Roig: equipar la plaça amb jocs infantils, actualment només 
hi ha dos gronxadors i dos tobogans  
2.- CAN BORELL.- Parc Bru i Centrich, entre el carrer de les Gavarres i carrer Canigó: ampliar 
l’oferta de jocs infantils, tancar el perímetre del parc infantil  i fer pista de bàsquet  a la zona  
3.- CARRETERA DE LLORET- LA PEDRERA.- Canviar la ubicació del parc infantil, augmentar l’oferta 
de jocs infantils i tancar el perímetre del nou parc. Col·locar bancs a l’actual ubicació del parc  
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CONCLUSIONS: 
Atenent a les dades disponibles, i a falta de propostes encara pendents de valorar, 
sembla probable que a tots els sectors menys al primer, no s’arribi al llindar de 
pressupost fixat per a cada zona. En aquests casos, la votació no té cap sentit, donat que 
són viables econòmicament totes les propostes. Només en el cas de la Zona 1 (Pins, Racó 
d’en Portes i la Plantera) l’import supera el llindar i, per tant, atenent al procés, s’hauria 
de fer votació. No obstant, abans de que la Comissió de Control prengui una decisió al 
respecte, s’hauria de tenir en compte les següents consideracions: 
 
1.-  D’acord amb els criteris de distribució dels imports dels pressupostos participatius, 
la zona 1 és la segona amb número d’habitants, 7.594 persones, només superada per la 
zona 5 amb 9.543 persones; encara que amb una densitat de població molt semblant, 
127,88 m2 x persona (zona 1) per 132,10 m2 x persona (zona 5).  
No obstant, la zona 1 és la que té més població menor de 18 anys i, amb diferència, la 
de major immigració, un 20,5% de la població d’aquesta zona és d’origen immigrant, a 
tot el municipi és del 14,59%, a més, majoritàriament procedent de països del Tercer 
Món (Marroc, Senegal, Gàmbia i Romania) que representen el 51% del total 
d’immigració d’aquesta zona; per la qual cosa, si disposéssim també de les dades de 
renda; és probable que la zona 1 estigués per sota de la mitjana del municipi. 
2.- Tant l’Associació de Veïns de Racó d’en Portes com l’Associació de Veïns dels Pins 
han fet un gran esforç per presentar propostes concretes, realitzables i adaptades als 
objectius i limitacions d’aquests pressupostos participatius; no és cap casualitat, per 
tant, que de les tres propostes descartades de la zona, només una pertanyi a les 
associacions citades; per aquesta mateixa raó, la quantitat total de la zona ha superat el 
llindar màxim.  
 
Pel que fa al contingut de les 6 propostes de Racó d’en Portes i Pins, per valor total de 
30.210,81 euros, en el seu conjunt suposen: 
   

- Millora de passos de vianants, afavorint la visibilitat i l’accessibilitat de persones 
amb mobilitat reduïda (3 propostes) 

- Zona d’ombra a la platja dels Pins, també adreçada a persones amb mobilitat 
reduïda 

- Tancament de zona infantil i de zona esportiva adreçada principalment a nens/es 
i gent jove 
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Dirimir en una votació l’opció proposada per l’AV de la Plantera i les propostes de les 
altres associacions de veïns, suposaria posar en qüestió el treball i implicació d’aquestes 
últimes. 
 
3.- Un procés participatiu té per objecte escoltar a la ciutadania, prèvia fase 
d’informació, per després deliberar i presentar propostes. Que les decisions finals 
d’aquest procés siguin vinculants, en aquest cas no depenen d’una votació final sinó de 
la voluntat de l’Ajuntament d’executar unes propostes que sorgeixen des de la 
ciutadania mitjançant un procés d’informació i deliberació públics. 
 
Pels motius exposats, la proposta de l’àrea de Participació Ciutadana és la d’executar 
totes i cadascuna de les propostes valorades tècnicament i quantificades dels 
pressupostos participatius per 2016. 
  
 
 
 


