
BUTLLETÍ INFORMATIU

de l’1 al 15 de juny de 2017

PRESENCIALMENTPER INTERNET

Dues maneres de votar:

QUAN I ON?

QUI?

COM?

Des del dijous 1 fins al dijous 15 de juny
 • A les Oficines d’Informació  

i Atenció Ciutadana de 10 a 14 h 
 • Al Centre Cívic del Rieral  

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Des del dijous 1 fins al dijous 15 de juny
 • Des del web o mòbil www.lloret.cat/vota 
 • Des de l’aplicació LloretSmart

 • Si esteu registrats a la plataforma Civiciti, hau-
reu d’escriure el DNI/NIE i després votar

 • En el cas que no estigueu registrats a la plata-
forma, us hi haureu de registrar, posteriorment 
escriure el DNI/NIE i votar

 • Us haureu d’identificar davant personal munici-
pal amb un document oficial original (DNI o NIE)

 • Un cop verificada la vostra identitat, us donaran 
unes credencials que haureu d’introduir per po-
der votar. Si ho preferiu, us ajudarem a exercir el 
dret a vot

AL WEB 

 T’EXPLIQUEM COM VOTAR EN UN CLIC!
www.lloret.cat/vota

 • Empadronats a partir de 16 anys
 • No empadronats i titulars d’un IBI residencial. També dues 

persones més vinculades a un IBI, amb registre previ

 Amb la col·laboració:



Benvolgut veí, benvolguda veïna,

L’Ajuntament de Lloret de Mar, un any més, ha posat en marxa el projecte Pressupos-
tos Participats 2017 a través del qual els veïns i veïnes de Lloret de Mar podeu decidir 
en què invertir 500.000 euros del pressupost municipal. 
Després d’una primera fase de recollida de propostes i de la seva priorització en 13 assemblees de zona o 
barri, ara toca votar els projectes. Durant quinze dies podeu votar el projecte que més us agradi de la vostra 
zona i que penseu que més respon a les necessitats del vostre entorn. Podeu votar per internet o presencial-
ment als punts de votació habilitats. Us animo a participar-hi! 
Amb els Pressupostos Participats volem invertir una part del pressupost públic en projectes decidits entre 
tots i que cobreixin les necessitats i els desitjos de la majoria de la població. 
Estic convençut que la vostra participació és important per millorar el nostre poble!

Jaume Dulsat Rodríguez 
Alcalde

Els Pressupostos Participats són un projecte de caire territorial que permeten a la ciutadania presentar 
propostes per millorar el seu barri, alhora que són un espai de diàleg amb l’administració per tractar 
temes com l’espai públic, la convivència o el civisme. En ser un projecte territorial, s’ha distribuït Lloret 
en 13 zones diferenciades, a les que s’hi ha assignat l’import aplicant criteris objectius.

participacio@lloret.cat

lloret_de_mar · #pressupostosparticipats

ajuntLloretdemar

Com puc estar informat?
www.lloret.cat

www

Butlletins informatius
Lloret Smart

LLISTA DE PROJECTES PRESENTATS I VALIDATS:  
Tria un projecte de la teva zona!

ZONA SUD (32.539,11 €)
(Alegries, Mas Romeu Residencial, Condado del Jaruco, Disseminats Condado del Jaruco, Venta de Goya, Zona industrial, Papalús, la Soleia, Costa d’en Gallina,  
Santa Cristina, Corona de Santa Cristina i Famara)

Finalització del projecte d’enllumenat públic al Condado del Jaruco (iniciat amb els PP2016) 32.539,11 €
Restauració d’una reixa a la cruïlla entre els carrers Andalusia i Múrcia (Urb. La Soleia) 1.000,00 €

BARRI PESCADORS (28.851,99 €)
Col·locació de baranes al carrer barri dels Pescadors 25.851,99 €
Col·locació de 15 carpes per cobrir la plaça (3X3) 7.350,75 €

CAN CARBÓ - MAS BAELL (49.712,53 €)
Col·locació d’un lavabo públic al Parc de Can Xardó 19.983,39 €
Modernització i condicionament del centre cívic amb l’objectiu que sigui un espai polivalent 6.945,00 €



CAN SABATA (55.855,96 €)
Instal·lació de parc inclusiu (ampliació del parc infantil actual) i instal·lació de font ornamental a l’actual estany 55.855,96 €
Fer accessible el passatge de davant del centre cívic de Can Sabata 20.000,00 €

ZONA CENTRE (41.577,75 €)
(Roca Grossa, Turó de Lloret, Normax, Puig d’en Pla, Vinya Rosa, Lloret de Dalt, els Llorers, Sepulcre Romà, Monterrey i Bloch)

Col·locació d’elements que obstaculitzin l’aparcament de vehicles al carrer Joaquim Ruyra de la urbanització Bloch  
i instal·lació de la vorera que manca entre els carrers Maurici Serrahima i Vicens Vives 41.577,75 €

Il·luminar la part superior del vial de Puig de Castellet 25.186,72 €
Donar continuïtat a les escales de Roca Grossa 41.577,75 €
Condicionament de les zones verdes i col·locació de mobiliari esportiu a la zona del Monterrey al costat del parc 30.000,00 €

RIERAL (48.951,34 €)
Inversió en enllumenat led 37.124,42 €
Instal·lació de circuit de salut (zona Font de la Kaikuta) 12.500,00 €
Col·locació d’una tanca per encerclar el biciparc 24.600,00 €
Condicionament del carril bici 30.817,78 €

ZONA EST (28.923,65 €)
(la Fermina, Serra Brava, la Riviera, Font de Sant Llorenç, Urcasa, Font Bandina, Canyelles, Ucsa, Llevantina, Suro Gros, la Tortuga, la Montgoda i Coll de Llop)

Millora de l’accessibilitat dels vianants al carrer Portugal, des de la plaça Europa fins a l’encreuament de Canyelles 28.923,65 €
Instal·lació de parc infantil a plaça ronda Europa o zona verda a la plaça Nacions 21.220,00 €

MOLÍ - MAS VILÀ - CAN RIBALAIGUA (71.397,79 €)
Condicionament de l’avinguda de les Regions 42.100,00 €
Il·luminació de la zona de darrere el parc de Can Ribalaigua 61.076,24 €
Col·locació de cartells per a promoure el civisme i fer complir l’ordenança 200,00 €
Conversió del carrer Roig i Raventós en un carrer d’un únic nivell (fer-lo exclusiu per a vianants,  
amb accés controlat per als vehicles amb pàrquing i col·locar arbrat) 71.397,79 €

Elevació dels passos de vianants existents a l’avinguda del Rieral, al costat del barri del Molí, a l’alçada del pont 12.000,00 €

NUCLI ANTIC (54.231,85 €)
Adequació de les sales del Fòrum per fer-hi activitats 49.093,03 €
Cobriment del cablejat dels carrers amb una canalera 54.231,85 €
Instal·lació de papereres 8.000,00 €
Dignificació del carrer Petxines 35.200,00 €
Soterrament dels cables que pengen dels arbres al passeig Verdaguer i plaça Església 45.650,35 €

PUIGVENTÓS (20.778,66 €)
Parc amb elements de salut 12.500,00 €
Condicionament de l’accés per a vianants al barri Puigventós 900,00 €
Condicionament de l’explanada de la zona de pàrquing veïnal, amb instal·lació pista esportiva 20.778,66 €

ZONA NORD (52.188,71 €)
(Lloret Residencial, Creu de Lloret, les Masies de Lloret, Lloret Blau, Lloret Verd, els Pinars i Montlloret)

Rehabilitació integral de la caseta de vinya situada a la zona d’equipaments de la Urbanització Els Pinars 16.861,68 €
Construcció d’un parc infantil a Lloret Residencial 25.000,00 €
Col·locació de tres marquesines a les parades de bus de Mont Lloret, Lloret Residencial i Creu de Lloret 36.500,00 €

ZONA OEST (50.616,39 €)
(Fenals, Santa Clotilde, Riera, Can Coll d’Horta, Cala Banys, Mas Arboç, Sant Quirze i sa Boadella)

Col·locació de passos de vianants de ressalt a tres punts de la zona (carrer Narcís Macià Domènech cantonada Riu de la Plata; 
davant del Centre de Dia; Zona Hotel Gran Garbi) 15.000,00 €

Canvi d’imatge a la placeta Washington 19.000,00 €
Finalització del tancament del parc infantil Sisquella davant Savoy  14.321,35 €
Col·locació d’una barana a la part final del camí de la platja de Fenals 12.000,00 €

CAN BALLELL (57.140,51 €)
Col·locació d’un banc a la parada de l’autobús 450,00 €
Substitució dels fanals de l’entrada del barri (carrer Fusters) 11.233,46 €
Millores al parc infantil del parc de Sant Cristòfol 18.500,00 €
Condicionament del parc de Sant Cristòfol amb elements de jardineria 23.000,00 €

 • Els imports de cada proposta són aproximats  • Cada persona podrà votar una proposta de la seva zona



12 projectes executats

7 projectes pendents 
d’executarA data 15 de maig de 2017, s’han executat dotze pro-

jectes dels dinou decidits als Pressupostos Participats 
2016. Hi ha set projectes pendents d’executar a causa 
de dificultats tècniques i a la temporització pròpia dels 
procediments administratius.

MOLÍ-MAS VILÀ-CAN RIBALAIGUA
 • Instal·lació d’elements de gimnàstica per a adults 

a l’aire lliure
 • Creació de recinte per passejar i zona agility per a 

gossos

CAN SABATA-ZONA ESPORTIVA
 • Neteja, arranjament de la zona i reubicació dels 

contenidors de davant dels núm. 1 i 3 del passatge 
Senyora de Rossell

BARRI DELS PESCADORS
 • Local social i espai de magatzem per a l’associació 

de veïns

ZONA NORD
 • Col·locació de mampares a 6 illes de contenidors 

d’escombraries a Lloret Blau.
 • Col·locació d’un conjunt de bústies i d’una mar-

quesina de protecció a Mont Lloret i d’una mar-
quesina a Lloret Residencial

 • Col·locació de papereres als Pinars

CAN BALLELL
 • Millora de la mobilitat a la cantonada del carrer 

Fusters amb el carrer Joaquim Lluhí
 • Pavimentació d’una part del parc de Sant Cristòfol
 • Canvi d’emplaçament de la porta del Centre Cívic

CENTRE
 • Adequació dels camins veïnals de la zona de Roca 

Grossa com a rutes verdes
 • Recuperació de les escales de Roca Grossa 

RIERAL
 • Instal·lació d’una pista esportiva a la plaça Domè-

nec Moner

ZONA SUD
 • Il·luminació d’una part de l’avinguda Mare de Déu 

de Gràcia

PUIGVENTÓS
 • Instal·lació d’una pista polivalent d’esports

ZONA OEST
 • Col·locació de paviment tou i gronxadors adaptats 

a la plaça Esteve Fàbregas

NUCLI ANTIC
 • Revitalització de diferents elements estructurals 

del carrer del Carme 

CAN CARBÓ-MAS BAELL
 • Condicionament de la plaça del Centre Cívic Can 

Carbó

ZONA EST
 • Millora de l’estat del túnel de la ronda Europa

Adequació dels camins veïnals de la zona de 
Roca Grossa com a rutes verdes 

Canvi d’emplaçament de la porta del Centre cívic de Can Ballell

Instal·lació d’elements de gimnàstica per a adults, a la zona del Molí, Mas Vilà, 
Can Ribalaigua


