
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ZONA NORD 

28 de març de 2017 

SALA POLIVALENT - BIBLIOTECA 

 

Hora: 19h  

Participants a l’assemblea:  

 

5 veïns i veïnes de la zona. També hi van assistir el regidor de Participació 

Ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós), el regidor de Ciutadans (sr. Jordi Hernández), 

el regidor de manteniment com a veí de la zona (sr. Eduardo López), la 

tècnica de participació ciutadana i tècnica externa.  

 

Resum: 

 

El regidor de participació ciutadana presenta el projecte de Pressupostos 

Participats i recorda l’import destinat a la Zona Nord. Explica l’estat d’execució 

dels tres projecte aprovats en els Pressupostos Participats de 2016: 1) 

col·locació de mampares a 6 illes de contenidors a Lloret Blau, 2) col·locació 

de bústies i marquesines a Mont Lloret i Lloret Residencial, 3) papereres als 

Pinars. S’explica que hi ha un romanent de l’any anterior que se suma a 

l’import dels Pressupostos Participats previstos per aquest any. 

 

En total es van presentar 18 propostes (14 a través de la plataforma online i 4 

en assemblea). 3 de les 14 propostes entrades per la plataforma són les 

mateixes i es va decidir unificar-les. Se’n prioritzen 5 per passar a la fase de 

validació tècnica, econòmica i jurídica. 

 

 

 

5 PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA 

 

 

1. Rehabilitació integral de la caseta de vinya situada a la zona 

d'equipaments de la Urbanització Els Pinars 

 

Descripció: La rehabilitació integral de la caseta de vinya, tan al dalt com 

al baix, situada a la zona d’equipament de la urbanització Els Pinars. 

Concretament fer treballs de pintura, canviar finestres, reposició de vidres i, 

especialment, renovació i adequació de la instal·lació elèctrica. 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. Construir un parc infantil a Lloret Residencial 

 

Descripció: Construir un parc infantil tancat a l’entrada de la urbanització 

Lloret Residencial, aquesta zona no té cap zona de joc infantil i es 

considera una prioritat. 

 

3. Millores al local social de Mont Lloret (pavimentar l’entrada i construir 

mostrador nou) 

 

Descripció: Fer millores al local social tals com: construir un mostrador 

d’obra dins el recinte d’aproximadament 1,8 x 1,8 x 1,2 metres d’alçada i 

substituir l’actual que s’ha fet malbé; pavimentar l’entrada al local social 

amb asfalt o formigó de mida aproximada 4 x 3 metres. 

 

4. Instal·lar una porta corredera al recinte del local social de Mont Lloret 

 

Descripció: Instal·lar una porta corredera metàl·lica a l’entrada del recinte 

del local social d’aproximadament 4,3 x 1,5 metres d’alçada amb entrada 

per a persones a la mateixa porta.  Actualment l’entrada al recinte no té 

cap tancament.  

 

5. Col·locar tres marquesines a les parades de bus de Mont Lloret, Lloret 

Residencial i Creu de Lloret 

 

Descripció: Col·locar marquesines a les parades de bus de la Línia 1 

condicionades amb bancs perquè la gent pugui seure quan espera 

l’autobús o quan va a passejar (tenint en compte que el carrer del Pas està 

molt freqüentat per gent gran). Les marquesines tindrien doble utilitat: 

espera de l’autobús i descans. Instal·lar marquesines als següents punts: 1. 

Parada carrer Empúries amb carrer Begur; 2. Final carrer Empúries amb 

carrer del Pas (intersecció Lloret Residencial i la Creu);  3. Al final del 

trajecte, carrer del Pas (intersecció Lloret Residencial i Mont Lloret); 4. 

Entremig de les parades 2 i 3: bancs sense respatller per al descans de les 

persones grans. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

A part de les 5 propostes seleccionades, es van presentar les següents 

propostes: 

 

- Punt verd de deixalleria (poda i runa) a Lloret Blau, Mont Lloret, La Creu, 

Lloret Residencial.  

 

- Implantació d’una banda reductora de velocitat a l’Av. d’Aiguablava de la 

Urbanització Els Pinars. A l’alçada dels números 10-15, just després de la 

cruïlla amb el carrer de València, per tal de reduir la velocitats del cotxes 

que baixen de l’esmentada avinguda. 

 

- Restauració del ferm en l'àmbit de la Urbanització Lloret Blau. Repassar 

forats, reparacions del servei d’aigües, i deteriors per causa d’arrels. 

 

- Implantació zona d’esbarjo per a nens i grans al carrer Calella de 

Palafrugell a la Urbanització Els Pinars. 

 

- Començar els tràmits de adquirir el tenis de Lloret Blau i en un futur 

convertir-ho en un espai públic (amb pistes de petanca, pàdel , rocòdrom, 

centre de barris, parc infantil, etc.). 

S’explica que és una propietat privada i que fer els tràmits no és una 

inversió.  

- Traslladar la marquesina d’autobús de les parades Lloret Blau, Mont Lloret, 

La Creu. Traslladat de la marquesina de l’autobús existent a la plataforma 

feta al  lloc de la parada.  

S’informa que el nou contracte de transport públic determinarà els espais 

més adients on ubicar les marquesines.  

 

- Implantació d'aparells de gimnàstica per adults en zona equipaments 

carrer Osona a Lloret Blau. 

Aquesta proposta no es pot valorar fins que la urbanització no tingui el 

sistema de clavegueram adequat. 

 

- Implantació d’una zona d’esbarjo infantil amb gronxadors i bancs, en la 

zona d’equipament situada a l’inici del carrer d’Osona de la urbanització 

Lloret Blau.  

Aquesta proposta no es pot valorar fins que la urbanització no tingui el 

sistema de clavegueram adequat.  

 

- Millorar la connexió a Internet (ADSL/fibra) a les urbanitzacions. Implantació 

de la xarxa de fibra òptica a les urbanitzacions allunyades del centre, ja 

que actualment el servei que ofereixen les companyies telefòniques és 



 
 
 
 
 
 

pèssim.  (Es van entrar tres propostes similars a la plataforma online, es va 

optar per agrupar-les) 

L’ajuntament seguirà contactant amb la companyia telefònica per millorar 

la connexió a Internet a les urbanitzacions.  

 

- Adequar l'entrada i sortida de la urbanització Els Pinars. A l'accés a la 

urbanització hi ha molts accidents de trànsit, hi ha poc marge de maniobra 

amb els vehicles. Caldria realitzar un carril d'incorporació i sortida cap a 

Lloret com el carril d'incorporació a Lloret Blau. 

Es comenta que l’ajuntament no té competència en carreteres. Es farà la 

proposta a l’administració competent.  

 

- Adequar l'entrada i sortida de la urbanització Lloret Verd.  Senyalitzar millor 

l’entrada i sortida i contactar amb l’autoritat competent per millorar la 

visibilitat i espai de maniobra.  

Es comenta que l’ajuntament no té competència en carreteres. Es farà la 

proposta a l’administració competent. 

 

 

 

PROPOSTES PORTADES A VOTACIÓ A L’ASSEMBLEA (PER ORDRE DE VOTS) 

 

 PROPOSTES VOTS 

1 Rehabilitació integral de la caseta de vinya situada a la zona 

d'equipaments URB ELS PINARS 5 

2 Parc infantil a Lloret Residencial 5 

3 Col·locar tres marquesines a les parades de bus a Mont Lloret, 

Lloret Residencial i la Creu de Lloret 4 

4 Porta corredera a la zona del local social de Mont Lloret 4 

5 Millores al local social de Mont Lloret 4 

6 Punt verd deixalleria (poda i runa) Lloret Blau, Mont Lloret, La 

Creu, Lloret Residencial 2 

7 Implantació d’una banda reductora de velocitat a l’Av. 

d’Aiguablava de la URB ELS PINARS 0 

8 Restauració del ferm en l'àmbit de la Urbanització LLORET BLAU 0 

9 Implantació zona d’esbarjo per a nens i grans al c/ Calella de 

Palafrugell URB ELS PINARS 0 

10 Començar els tràmits de adquirir el tenis de Lloret Blau i en un 

futur convertir-ho en un espai públic - 

11 Traslladar la marquesina d’autobús de les parades Lloret Blau, 

Mont Lloret, La Creu.  - 



 
 
 
 
 
 

12 Implantació d'aparells de gimnàstica per adults en zona 

equipaments carrer Osona a Lloret Blau. - 

13 Implantació d’una zona d’esbarjo infantil amb gronxadors i 

bancs, en la zona d’equipament situada a l’inici del carrer 

d’Osona de la urbanització Lloret Blau.  - 

14 Millorar la connexió a Internet (ADSL/fibra) a les urbanitzacions - 

15 Adequar l'entrada i sortida de la urbanització Els Pinars. - 

16 Adequar l'entrada i sortida de la urbanització Lloret Verd.   - 

 

 

 

 

 

 

Lloret de Mar, 28 de març de 2017 
 

 
 

 


