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ACTA REUNIÓ AMB ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

 
Data: Dilluns,  16 de gener de 2017 
Lloc: Biblioteca Comarcal 
Hora: 18 hores 
 
Assistents: 

 
Associacions de Veïns  - Av Carretera de Lloret , Sra. Dolores Miguel  - Av Mas Cremat, Sra. Adela Sola - Av Control Hora de la Perla, Sr. Antoni Coll - Av Racó d’en Portes, Srs. Albert Salas i Miquel Clavero - Av dels Pins, Sres. Rosa Riba i Anna Clopés - Av de Mas Enlaire, Srs. Jose Miguel Gallego i Francisco Lupiáñez - Av de Ca la Guidó, Sra. Dolors Rubio i Salvador Martínez - Av de Can Borell, Srs. Antonio F Sola Rubira i Carlos López - Av de Mas Florit, Sra. Rosa Serrano - Av de Mas Moixa, Sr. Pere Lopera - Av Residencial Blanes- Vistamar, Sra. Chary Castillo - Av Valldolig, Sr. Rafa Guzmán i Sra. Susi Peña - Av S’Auguer, Sr. Sebastián Recio - Av del Port, Sr. Joan Burcet - Av de S’Auguer, Sra. Dolors Augé i Sr. Gallego - Av de Raval, Sra. Carme Vives i Josep Gallart (no figuraven en primera instància perquè els seus noms no apareixien al llistat d’assistència) 

  
Ajuntament de Blanes 

- Albert Sanz, Regidor de Participació Ciutadana 
- Nicolàs Laguna, Regidor d’Hisenda 
- Ivan del Río, àrea de Participació Ciutadana 

 
Es convoca la reunió amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Resultats de les valoracions tècniques dels pressupostos participatius 2016 i 
seguiment del procés (s’adjunta document) 
2.- Redacció d'un Reglament d'usos dels locals socials (s’adjunten les directrius 
de l'àrea de participació i una proposta de l'AV de Mas Enlaire) 
3.- Valoració de les subvencions 2016 i necessitat, o no, d'elaborar o modificar 
les bases de subvencions per 2017 
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4.- Fixar la data de la propera reunió i, si s'escau, un calendari al llarg de tot 
l'any 
 
 
1.- Resultats de les valoracions tècniques dels pressupostos participatius 
2016 i seguiment del procés (s’adjunta document) 
 
S’explica breument el contingut del document que s’ha enviat essent els resultats 
del procés els següents: 

- 22 propostes quantificades i valorades que s’estan treballant perquè estan 
dintre dels límits i objectius dels pressupostos participatius 
 

- Una demanda d’un parc de gossos i la reordenació de tres parcs infantils 
(Bru i Centrich, local al costat de l’AV de la Pedrera i Plaça Montserrat 
Roig) que s’ha traslladat a l’equip de govern. 

 
La suma total de les 22 propostes valorades s’aproxima als 200.000 euros i, per 
tant, són realitzables totes les propostes donat que l’aplicació pressupostària és 
de 315.000 euros. En quant a les zones, només la zona 1 (La Plantera, Racó 
d’en Portes i els Pins) excedeix del límit assignat, tal i com s’indica al document 
annexat, tant l’Av de Racó d’en Portes com la dels Pins han fet un gran treball 
per plantejar propostes concretes, viables tècnica i econòmicament, que 
suposen millores en el barri adreçades a persones amb mobilitat reduïda, joves 
i infants, que aquest era l’objectiu dels pressupostos participatius i, per tant, 
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. 
El treballador de l’àrea de Participació Ciutadana, explica que, en general, està 
content amb els resultats donat que són propostes que sorgeixen de la ciutadania 
en un procediment públic i que, quan s’executin, serviran per millorar alguns 
aspectes dels barris o de les zones. 
La opinió de la majoria dels assistents no és aquesta i expliquen els motius: 
 
- No s’ha informat correctament, no s’ha explicat que és o no inversió i no s’entén 
perquè hi ha tantes propostes descartades, també s’havia entès que la 
pavimentació no entrava en els pressupostos participatius i després resulta que 
es pavimenta a la Plantera (Av. de Ca la Guidó). 
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S’explica que en el cas de la Plantera, no es tracta de pavimentar un carrer o un 
vial sinó d’acondicionar la Rambla de l’Avinguda Catalunya direcció carretera de 
Malgrat, de la mateixa manera que ja ho està en la direcció contrària.  
 
-  Vàries associacions de veïns parlen d’una “bossa de propostes” que se’ls hi va 
dir que hi hauria per si les propostes seleccionades no eren viables pels motius 
que fossin. No s’entén com si en la major part de zones no s’ha superat el llindar 
perquè s’han descartat propostes, no s’ha utilitzat aquesta “bossa”.   
El treballador de l’àrea de Participació contesta que no té coneixement de cap 
“bossa de propostes” sinó que s’ha treballat amb les propostes que es van decidir 
a les reunions, que era el mandat que havia rebut tant del responsable polític 
com de l’anterior responsable tècnica de l’àrea. Un cop decidides les accions o 
propostes, el següent pas era el treball intern de quantificació i viabilitat de les 
mateixes i que així s’ha fet. 
 
- El representant de l’Av de Puig de la Dona pregunta perquè se li ha descartat 
la seva proposta per ser “il·legal” i per què no se l’ha trucat. 
Se li explica que la zona de Puig de la Dona encara no està urbanitzada i que 
l’Ajuntament no l’ha recepcionat i, per tant, no pot instal·lar cap fanal ni cap altre 
element.  
El Sr. Gonzalo indica que si això era així des del principi que no entén perquè se 
li ha convocat a participar del procés. 
 
- S’ha demanat a les associacions de veïns que s’impliquin en la fase 
d’informació repartint material, informant a la ciutadania i després aquestes 
propostes han caigut en l’oblit i no s’ha explicat perquè (vàries associacions). 
 
- Algunes associacions de veïns pregunten que què es farà amb els tres parcs 
infantils (Bru i Centrich, local al costat de l’AV de la Pedrera i Plaça Montserrat 
Roig). 
El regidor de Participació Ciutadana contesta que es faran actuacions als tres 
parcs. 
 
- El representant de Mas Moixa indica que a la seva zona va sorgir la proposta 
d’un parc de gossos, que què hi ha d’això. 
Se li contesta que també s’està treballant en un parc de gossos. 
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- La representant de l’Associació de Veïns de la Pedrera exposa que a la seva 
zona està molt clara la proposta que demana la gent del barri, que si era això el 
que es demanava, que els polítics ja ho tenen clar el que vol la gent del barri. 
 
- En el cas de la zona 4 s’explica que es van limitar les propostes per ser solidaris 
entre barris i que, no ho entén, però que ni el seu barri (Mas Florit) ni la resta 
tenen el que havien demanat. 
El representant de Valldolig intervé dient que si totes les reunions van ser com la 
de la seva zona, que no entén aquesta queixa perquè es va deixar fer les 
propostes a cada barri sense limitació. 
 
- La representant de l’Associació de Veïns dels Pins diu que ella tot i ser 
beneficiada per no haver de votar, no entén perquè no s’ha votat. 
Se li explica que la quantitat total de les 22 propostes quantificades i valorades 
tècnicament no arriba als 315.000 euros i que, com no s’arriba a aquest llindar  
es poden portar a terme sense necessitat de votació. 
Si es detallen per zones, només a la zona 1 es superava aquest llindar però tenint 
en compte les conclusions de l’informe que s’acompanyava a la convocatòria i 
que es va traslladar abans als regidors, s’ha decidit que es portessin a terme 
també les propostes d’aquesta zona. (Informe complet annexat a aquesta acta). 
 
2.- Redacció d'un Reglament d'usos dels locals socials i nomenament de 
representants per la comissió redactora (s’adjunten les directrius de l'àrea 
de participació i una proposta de l'AV de Mas Enlaire) 
 
S’explica que és una necessitat que fa temps que està sobre la taula. Es tracta 
de donar cobertura i seguretat jurídica a les entitats veïnals sobre les activitats 
que s’hi desenvolupen o poden desenvolupar-se als seus locals i homogeneïtzar 
la casuística de cessió i condicions de cessió d’espais a altres entitats i tercers. 
 
Algunes associacions comenten que si s’eliminen les activitats organitzades per 
particulars, els locals quedarien buits. Es contesta que no és aquesta la intenció 
sinó regular quins requisits i condicions es necessiten per realitzar una activitat 
als locals socials i que aquests requisits s’han de complir. 
 
Una entitat comenta que volen fer un casal per nens/es, que si això es pot fer en 
un local social; se li contesta que sí però que s’ha de tenir en compte que  en 
totes les activitats desenvolupades amb menors d’edat s’ha de disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil i que si es desenvolupen aquestes activitats 
en un local social, l’associació de veïns ha de disposar o ha d’exigir a qui les 
organitzi aquesta assegurança. 
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S’ofereixen com a voluntaris els senyors: Pere Lopera, Albert Salas, Miguel 
Gallego i Susi Peña. 
 
 
3.- Valoració de les subvencions 2016 i necessitat, o no, d'elaborar o 
modificar les bases de subvencions per 2017 
 
S’explica que l’any passat hi havia 8.000,00 euros per atorgar subvencions a les 
associacions de veïns; que només ha hagut 4 sol·licituds, i s’ha atorgat el 100% 
del que s’ha demanat: 2.857,64 euros. Es pregunta quines dificultats s’han trobat les entitats per sol·licitar ajuts i, si val la pena, continuar redactant les bases de 
cara a aquest any. 
 
Algunes associacions comenten que el principal escull és el d’haver d’avançar 
els imports de les subvencions; es contesta que aquest aspecte no ha estat a 
iniciativa de l’àrea de Participació Ciutadana, però que també és cert que fa anys 
hi havia problemes alhora de justificar algunes subvencions i, per aquest motiu, 
des dels Serveis Econòmics s’ha decidit que es justifiqués l’objecte de la 
subvenció abans de la seva concessió.  
 
Es pregunta novament si es considera necessari o no aprovar unes bases de 
subvencions de cara a aquest any, algunes entitats contesten afirmativament. 
 
4.- Fixar la data de la propera reunió i, si s'escau, un calendari al llarg de 
tot l'any 
S’acorda que la propera reunió es faci al mes de març per parlar del calendari 
de les festes de barri. 
 
 
Finalitza la reunió passades del 20 hores. 
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ANNEX 1: DOCUMENT ADJUNT A LA CONVOCATÒRIA 
 

1.- 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/ Medi ambient 
Informe tècnic aconsellant reubicar l’espai en un altre lloc, més gran, prèvia remodelació 
del tancament de la zona esportiva. 
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 
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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 

 
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 
10.000 EUROS 
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12.- VALLDOLIG.- Col·locar de bandes sonores al carrer Xúquer per evitar que els 
cotxes circulin a gran velocitat/ Policia 
Informe tècnic: 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.- VALLDOLIG.- Renovar jocs al parc de Valldolig entre el carrer Anoia i Torrent de 
Ses Vernes (Medi Ambient) 
Segons informe tècnic, caldria un balancí i repintar la torre de jocs. 
1.683,11 EUROS 
 
14.- RESIDENCIAL BLANES.- Pavimentació de la zona esportiva del carrer Cedre  
Enginyeria/ Urbanisme 
Segons informe tècnic la valoració inclou: neteja i desbrossada del terreny, paviment de 
20 cms. de gruix i vorada per la delimitació de la pista 
28.500 EUROS 
 
15.- 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) 
Col·locació de 12 bancs i 6 arbres als laterals del parc, davant del local social 
4.225,54 euros (falta comptabilitzar el cost de la mà d’obra) 
 
TOTAL  ZONA 3:  44.968,65 EUROS 

 
ZONA 4 

 
16.- MAS FLORIT.- Plaça de Mas Florit Pista Esportiva de Mas Florit: arreglar el 
paviment i pintar la pista / Esports 
16.800 EUROS 
 
17. MAS FLORIT.- Dos gronxadors per a bebès als dos parcs (parc carrer Puigmal i 
parc entre el carrer Veler i Agudes) Medi ambient 
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125 euros x gronxador x 4 + IVA= 605 EUROS 
 
18.- MAS CREMAT.- Plaça de Mas Cremat: taula de ping pong (davant o a prop del 
local social) 
1.546,91 EUROS 
 
TOTAL  ZONA 4:  18.951,91 EUROS 
 

ZONA 5 
 

19.- QUATRE VENTS.- Col·locar cistella de bàsquet a l’espai on està la petanca (davant 
del carrer de la Molina) (Esports) 
914,76 EUROS 
 
20.- 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) 
1.948,10 EUROS (falta comptar el cost de la mà d’obra) 
 
21.- CAN BORELL.- Col·locar bancs a la zona entre el carrer Alberes i Estació/  
Enginyeria 
2.000 EUROS 
 
22.- 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:  10.482,34 EUROS 
 

ZONA 6 
 

23.- 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 
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24.- MAS ENLAIRE Pista plaça 11 de setembre.- tanques, reparar la xarxa 
(Urbanisme) 
38.000 EUROS 
 
25.- 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 
 
 

TOTAL QUANTIFICAT: 194.091,22 
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2.- PENDENTS DE QUANTIFICAR 
 
ZONA 1 
ZONA 2 
ZONA 3 
MAS BORINOT.- Millora del drenatge pluvial en el parc infantil del carrer Alhambra/ 
Giralda  (Enginyeria)        
S’HA DEMANAT PRESSUPOST A AIGÜES DE BLANES 
Segons conversa telefònica amb Aigües de Blanes (27/12), no és un problema de 
drenatge sinó de pavimentació; segons conversa amb l’Enginyer, ho tindrà enllestit al 
gener. 
ZONA 4 
CA LA GUIDÓ: Plaça Montserrat Roig: equipar la plaça amb jocs infantils, actualment 
només hi ha dos gronxadors i dos tobogans (Medi Ambient)  
No es concreta en la conversa amb el president les necessitats del parc 
ZONA 5 
MAS MOIXA: Crear un parc de gossos a la plaça Mas Moixa (zona de la fotografia) amb 
bancs (Salut Pública)  
No es rep cap pressupost i es trasllada la demanda de realitzar un parc per gossos a 
l’equip de govern 
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)  
Segons informe d’Urbanisme caldria una reordenació de tot el parc 
ZONA 6 
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)   
La demanda de l’associació de veïns es la de reordenar tot el parc 
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3.- DESCARTADES 

 
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 
pel seu elevat cost i execució en fases. 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 
 

ZONA 4 
6.- MAS CREMAT: Pipi can al parc de Mas Cremat davant d'una estació transformadora 
elèctrica.  
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

14  

 
 
 
 

4.- 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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5.- 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 

 
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. 
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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. 


