PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DE LLORET DE MAR 2020
INFORME: PROPOSTES ACCEPTADES (octubre 2020)

1. PROPOSTES ACCEPTADES GLOBALS
Codi
G11

Ref.
4

Proposta
Cobriment d’unes pistes per poder jugar els dies de pluja.

G12A 11, 276

Escola de música. Creació d'una escola de música, dansa i teatre per
potenciar la vessant artística i cultural de Lloret de Mar

G13A 7, 153,
177

Reparació de voreres i carreteres. Reasfaltar els carrers que estan
malmesos (amb esquerdes i sotracs) i reparar les voreres del municipi
(rajoles trencades que poden fer ensopegar).

G14

15

Ludoteca municipal. Espai on els infants puguin jugar i es puguin fer
activitats com teatres infantils, conta-contes, xerrades per famílies,
formacions.

33

Smart aparcaments. Instal·lar marquesines fotovoltaiques als pàrquings
municipals. A més de proporcionar ombra als cotxes, els sostres solars
disposarien de punts de càrrega per a vehicles elèctrics i estarien connectats
a la xarxa elèctrica per autoconsum d'edificis municipals i/o llars en pobresa
energètica.

34

Substitució de lavabos públics deteriorats, i instal·lació de nous a llocs de
gran afluència.

G15

G16

G17A 69, 186

Renovació del passeig marítim de Lloret en tota la seva longitud (des del
Castell fins la Dona Marinera).

G18A 71, 111

Ampliació dels carrils bici i recuperació del carril bici del passeig.

G19

74

Substitució de gots d'un sol ús per gots reutilitzables

G20

89

Actuacions de millora d'equipaments i mobiliari de la platja de Lloret.
Substitució de les cabines sanitàries, adequació del local soterrat del passeig
Camprodon i Arrieta destinant-lo als usuaris d'esports aquàtics, remodelació
del mur d'obra de l'entorn de la caseta de salvament de sa Caleta, canvi del
mobiliari urbà (papereres, bancs, pals de bandera, baranes dels miradors).

G21A 109, 242

Nau d'entitats. Construcció d'un hotel d'entitats on totes les associacions
de Lloret de Mar, sense ànim de lucre i que no disposen de seu, poguessin
disposar d'un lloc on guardar les seves pertinences i on fer reunions, segons
uns horaris establerts.
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G22

114

Reparació i ampliació de parcs infantils de Lloret.

G23

123

Cobriment pista Can Ribalaigua

G24

127

Puntet per a menors de 14 anys.

G25

137

Ampliar vorera del carrer Mestre, a tocar del camp de futbol del Perre
Torrent

G26A 144, 156

Construcció d’una zona d’skatepark.

G27

Reparació i/o substitució de faroles, paviments de carrers de Fenals i Santa
Clotilde

158

G28A 159, 198

Reparació de les escales existents als carrers Isidre Nonell i Castell de Sant
Joan

G29A 189, 274

Renovació àrees de contenidors soterrats. Substitució dels contenidors
soterrats (Fenals, Santa Clotilde, av. Aiguaviva, plaça Regions…). Alguns ja no
tanquen bé i pot quedar el forat obert, amb perill pels vianants.

G30

197

Arranjament de les voreres als carrers de Fenals/Santa Clotilde. Substitució
dels panots trencats a les voreres dels carrers del barri.

G31

205

Construcció d'un rocòdrom municipal per complementar l'oferta esportiva a
Lloret de Mar, ja sigui d’accés lliure en algun dels diferents parcs de lloret o
d’accés restringit en alguns dels equipaments esportius dels que ja disposa
l'ajuntament.

208

Parc d'educació ambiental al Turó d’en Buc. Crear dues zones: - Una que
delimiti tot el parc, d'ús públic però ordenat; -l'altra amb finalitat pedagògica
i d'ús restringit.

G33

225

G34

227

Rotonda encreuament ctra. De Tossa (GI-682) amb Canyelles. Es tracta d’un
encreuament perillós tant pels vehicles que sortint de Canyelles es volen
incorporar a la carretera 682 amb direcció Lloret, com pels que venint de
Tossa volen entrar a Canyelles.
Parc infantil a la zona residencial Cala Canyelles

G35

234

Arreglar la carretera de la Roca Grossa

G36

238

Arreglar l’avinguda Pau Casals.

G37

239

Millora de l'avinguda de Vidreres (des de la cruïlla amb l'Avinguda de
Blanes-Tossa fins a l'actual rotonda que distribueix cap a Avinguda de
Rossell). Millorar voreres, baranes, arbrat i enjardinament, protecció,
mobiliari urbà, etc.

240

Condicionament de l'avinguda Puig Castellet. No hi ha recollida d'aiguals
pluvials, falten voreres més amples aprofitant el marge de terreny
municipal, condicionament de les entrades del parc, poca il·luminació, etc.

G32

G38
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254

Inversió en habitatges per lloguer social. Invertir en la compra de pisos, que
ja estan edificats i abandonats, per poder anar ampliant una borsa de pisos
per lloguer social.

G40

270

Zona de barbacoa pública
Un espai obert a tothom, sense accés al trànsit rodat, amb mobiliari fixe i
zona coberta.

G41

271

Passeig de Sa Caleta - mirador Cavall Bernat. Retirar la zona elevada del
passeig de Sa Caleta - Cavall Bernat, i instal·lar bancs.

G42

275

Mesures de prevenció d'incendis forestals. Reducció d'arbrat en franges
perimetrals de protecció contra incendis ja obertes; obertura i
desbrossaments de zones verdes i marges de vials d'accés i interiors;
arranjament de camins i pistes forestals prioritàries per a l'extinció
d'incendis forestals, etc.

G43

280

Carril bici continu des de Canyelles fins Fenals, en especial a la zona del
Selvamar i del Casal de l'Obrera.

G44

281

Pavimentar els carrers del barri de Puigventós. Renovar el paviment i les
voreres del barri de Puigventós, de manera que sembli un casc antic

G39

2. PROPOSTES ACCEPTADES PER ZONES/BARRIS
ZONA NORD
Codi Ref. Proposta
ZN1 58
Reparació asfalt Lloret Residencial. Reparació de l’asfalt, especialment a les
vores del llac

ZONA SUD
Codi Ref.
ZS1A 47, 55,
121,
103,
104, 107
ZS3
243

Proposta
Pista polivalent. Construcció de la pista polivalent projectada al carrer Pere
Serafí en la que s’instal·larà una pista de petanca, zona de jocs infantils i
aparell de salut per adults.
Enllumenat públic LED a la Urbanització Mas Romeu. Substituir les actuals
lluminàries antigues de la urbanització per noves lluminàries tipus LED per
millorar l'eficiència energètica i la il·luminació dels carrers.
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ZONA OEST
Codi
ZO1A

Ref.
161,
199

Proposta
Tancament de la Plaça Esteve Fabregas per evitar la sortida de pilotes a la
resta de l'entorn.

ZO2A

Tancament parc infantil C/Domenech Carles.

ZO3

162,
200
169

ZO4

204

Incorporació de bancs al barri de Fenals / Santa Clotilde, per facilitar la
mobilitat sobretot de persones grans en els carrers amb pujades
pronunciades.

ZO5

237

Ampliació del pipi-can de Fenals, degut a la gran afluència d'animals a la
zona.

Instal·lació de bancs a carrers amb pujada o al tram de destí a supermercats.
Afavoriria la mobilitat dels veïns i especialment de la gent gran.

ZONA CENTRE
Codi
ZC1
ZC2

Ref. Proposta
14 Millora de l'accés a Rocagrossa. Col·locació de senyalització per establir qui té
prioritat.
90 Construcció d’una vorera a l’avinguda Can Botet.

ZC3

245 Arranjament i millora del passatge d'escales que connecta els carrers de llebeig
i serra del Bergadà.

ZC4

258 Arranjament del paviment del carrer Santiago Russinyol. Reparar el carrer, ja
sigui asfaltant-lo totalment des del seu inici o bé arranjar els trams malmesos.

ZC5

264 Espai activity (parc de salut) a la zona de la piscina de Roca Grossa. L'entorn es
podria arranjar amb una zona verda i la instal·lació d’aparells per fer exercici.

ZC6

265 Continuïtat a la millora escales històriques zona Rocagrossa-Turó de Lloret.
Senyalitzar les escales com a rutes verdes i fer-ne un manteniment i
desbrossament periòdic.

ZC7

268 Renovació i millora senyalitzacions a la zona centre. Realitzar nova cartellera i
senyalització: noms de carrers, vials prioritaris d'evacuació, senyalització de
carrers sense sortida, velocitat màxima de circulació i passos de vianants amb
llums leds, senyalització de zona residencial, etc.

ZONA EST
Codi
ZE1

Ref. Proposta
226 Millores i enjardinament de l’entrada de la zona residencial Cala Canyelles

ZE2

279

Dignificar la zona verda de l'entrada de la urbanització Lloret de Dalt

4

EL RIERAL
Codi Ref. Proposta
R1
140 Plantació d'arbres a voreres.
R2

185

Pipican.

R3

209

Enllumenat LED al barri del Rieral.

R4

210

Remodelació de la imatge de la zona de la font de la Kaikuta. Unificar amb
l'espai enjardinat en la comissaria.

R5

211

Crear un espai de joc per a infants a la Plaça Domènech i Moner. Jocs de fusta,
xerrada, tres en ratlla…

R6

215

Espai d'oci caní. Espai delimitat i tancat on puguin sociabilitzar gossos i persones
per fomentar la convivència i la bona educació. Zona amb circuit d'agility, zona
d'ombra, bans per seure, fonts d'aigua, escombraries i amb dues zones
separades per a gossos grans i petits.

R7

218

Remodelació de la imatge del passeig Papasseit. Canvi d'imatge i enjardinament
de l'espai que embarca el passeig Papasseit. Bancs, arbres, delimitació d'espais…

R8

219

Remodelació parc zona alta Turó d'en Buc. Renovar elements de gimnàstica i
calistènia que hi ha instal·lats.

R9

220

Millores i condicionar parc del Rieral. Cobrir la part del sorral al parc del Rieral
que es troba al costat del parc Turó d'en Buc.

PUIGVENTÓS
Codi Ref. Proposta
R1
10
Renovació enllumenat. Substitució de l’enllumenat dels carrers Sant Ramón,
Sant Quirze, Santa Julita, Sant Rafael i Pujada Puig Ventós.

ELS PESCADORS
Codi Ref.
R1
233

Proposta
Col·locar dues càmeres de vigilància: una a l'entrada del barri/ctra de Tossa de
Mar i l'altra a l'entrada del barri/carrer Reina Fabiola.

MOLÍ-MAS VILÀ-CAN RIBALAIGUA
Codi Ref.
MM1 122

Proposta
Pistes de petanca.

MM2 145

Més llum a la pista de futbol del Molí.

MM3 150

Goteres i desperfectes pavelló el Molí. Revisar els desperfectes i les goteres
per poder garantir la seguretat dels usuaris.

MM4 180

Plaça dels Dret Humans. Solucionar l’accés de gossos als jardins i espais de joc
infantils.
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CAN CARBÓ – MAS BAELL
Codi
CM1

Ref.
105

Proposta
Remodelació i millora de l'entorn i de la imatge de la Plaça Lluís Companys.

CM2

130

Reparació i ampliació del parc infantil de Can Saragossa (davant del Teatre).
Ampliar i reparar el parc, posant més jocs per a infants majors de 6 anys.

CM3

181

Reasfaltar els carrers del barri

CM4A 259,
110

Vial carrer Aiguaviva. Remodelació dels sentits circulació

NUCLI ANTIC
Codi Ref.
Proposta
NA1A 131, 132 Reparació i ampliació parcs infantils Plaça Melcior Montero i Vert. Renovar
el parc i col·locar jocs infantils per infants majors de 4 anys.
NA2A 133, 134 Reparació i ampliació parc infantil Plaça del Doctor Adler. Reparar el terra
del parc, repintar i incorporar jocs infantils per infants menors de 4 anys.
NA3

135

Vorera Carrer Oliva (Pl. Doctor Adler fins Correus). Convertir el carrer Oliva
en un carrer de plataforma única, sense voreres.

NA4

228

Millores al passatge Felibres. Empedrar amb llambordes i millorar
l’enllumenat del passatge.

NA5

248

Pipi-can. Construir un pipi-can a l'esplanada davant la discoteca Revolution.

NA6

277

Peatonalització entorn plaça de la Magnòlia. Limitar l’accés als vehicles,
limitant l’accés als pàrquings i càrrega i descàrrega
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