
BUTLLETÍ INFORMATIU
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2016

L’escrutini

Divendres 13 de maig de 9 a 20 h
Dissabte 14 de maig de 10 a 13 h

El dimarts 17 de maig, a les 18 h en el Centre Cívic del Rieral  
en un acte públic, es procedirà a fer el recompte de vots.

Poden votar totes les persones empadronades a Lloret majors de 16 anys.  
Hauran d’acreditar que estan empadronades a la zona presentant el DNI, NIE o passaport.

al Centre Cívic El Rieral i a l’Ajuntament (OIAC)

Votacions



Quins projectes es porten a votació el 13 i el 14 de maig?

 • Pista esportiva de 21x10 m, a la plaça 
Domènec Moner  (14.995 €)

 • Adequar i millorar el recinte del Biciparc 
(29.200 €)

 • Recinte per a passejar i zona d’“agility” 
per a gossos (14.700 €)

RIERAL 
38.961,04 € 

 • Millorar la mobilitat de la cantonada  del carrer Fusters amb el carrer  Joaquim Lluhí (10.300 €)
 • Pavimentació d’una part del parc  de Sant Cristòfol (9.000 €)
 • Canvi d’emplaçament de la porta  del Centre Cívic (4.670 €)

CAN BALLELL 
37.105,75 € 

 • Condicionament de la plaça del Centre 

Cívic Can Carbó (51.000 €)

 • Servei de lavabos al parc de Can Xardó  

(14.517 €)

 • Millora del parc infantil del carrer  

Països Catalans (36.230 €)

 • Elements de gimnàstica per a joves  

al parc de Can Xardó (13.500 €)

CAN CARBÓ 
MAS BAELL · 51.020,40 € 

 • Condicionament del parc infantil  

(17.000 €)

 • Col·locació de bancs i papereres  

en el barri (1.700 €)

 • Pista polivalent d’esports de 21x10 m 

(14.995 €)

PUIGVENTÓS 
22.263,45 € 

 • Pista polivalent d’esports de 21x10 m  prop del parc infantil (14.995 €)
 • Neteja, arranjament de la zona  i reubicació dels contenidors de davant dels números 1 i 3 del passatge Senyora  de Rossell (26.900 €)

CAN SABATA 
ZONA ESPORTIVA · 26.901,67 € 

 • Il·luminar l’avinguda Mare de Déu  de Gràcia, des de la rotonda de Fenals fins al Condado del Jaruco (33.000 €)
 • Condicionament del carrer Pere Serafí, amb elements de mobiliari urbà i de gimnàstica per a adults (29.089,95 €)

ZONA SUD 
33.395,17 € 

 • El pressupost de cada zona s’ha assignat aplicant 
criteris objectius.

 • Els imports plantejats a cada proposta són aproxi-
mats.

 • Cada persona podrà votar una sola proposta de la 
seva zona.

 • A banda de la proposta guanyadora, es portaran a 
terme els projectes proposats fins a esgotar la par-
tida pressupostària a disposició de les diferents 
zones.

 • En el cas de no esgotar-se tot el pressupost assig-
nat a una zona, l’import romanent s’acumularà, 
per a la mateixa zona, a futures edicions de pres-
supostos participats.



Quins projectes es porten a votació el 13 i el 14 de maig?

 • Trasllat o soterrament dels contenidors  del passeig Camprodon i Arrieta, 29,  
davant de l’Edifici Borodin (4.200 €)

 • Canalitzar el cablejat per façana,  
en alguns carrers (54.900 €)

 • Projecte de revitalització de diferents  elements estructurals del Nucli Antic  
(55.600 €)

NUCLI ANTIC  
55.658,62 € 

 • Col·locació de mampares a 6 illes  de contenidors d’escombraries a Lloret Blau (11.000 €)
 • Bústies i marquesina de protecció  a Mont Lloret i marquesina a  Lloret Residencial (6.062 €)

 • Col·locar papereres a Els Pinars (380 €)

ZONA NORD 35.250,46 € 

 • Adequar els camins veïnals de la zona 
de Rocagrossa com a rutes verdes  
(9.635 €)

 • Recuperar les escales de Rocagrossa 
(42.000 €)

ZONA CENTRE 
42.671,61 € 

 • Paviment tou i gronxadors adaptats  
a la plaça Esteve Fàbregas  
(51.900 €)

 • Arranjament del parc infantil del carrer 
Francesc Layret  
(19.200 €)

 • Zona lúdica per passejar gossos a  
Punta Garbí (espai “agility”)  
(15.155 €)

ZONA OEST 
51.948,05 € 

 • Local social i espai de magatzem per  
a l’associació de veïns (23.800 €)

 • Posar baranes a les rampes i escales 
existents (19.350 €)

PESCADORS 
25.974,02 € 

 • Parc infantil a Canyelles  
(plaça de les Nacions Unides)  
(18.500 €)

 • Instal·lar un tancament automàtic al carrer França per evitar col·lapses en època d’estiu  
(20.000 €)

 • Millorar l’estat del túnel de la  Ronda Europa (29.000 €)
 • Col·locar 2 papereres i 2 senyals  informatives sobre el civisme  en el camí antic de Canyelles  

(900 €)

ZONA EST 
29.684,60 € 

 • Instal·lació d’elements de gimnàstica 

per adults a l’aire lliure  (19.200 €)

 • Recinte per a passejar i zona “agility” 

per a gossos (14.700 €)

 • Remodelació de la Plaça de les Regions 

(32.340 €)

EL MOLÍ - MAS VILÀ 
CAN RIBALAIGUA · 49.165,12 € 

Més informació sobre cadascun dels projectes a: www.lloret.cat/pressupostosparticipats

http://www.lloret.cat/pressupostosparticipats


Tota la informació a:

www.lloret.cat/pressupostosparticipats

Els Pressupostos Participats volen promoure 
la cultura participativa al municipi
Amb els Pressupostos Participats, l’Ajuntament de Llo-
ret de Mar vol fer partícips els veïns i veïnes del desenvo-
lupament del municipi. Així, els proposa que decideixin 
en què invertir, aquest any, 500.000 euros del pressupost 
municipal. Però els Pressupostos Participats van més 
enllà de decidir en què invertir una part del pressupost 
municipal, i parlen de nous espais de participació.

Què aporten? 

 • Comporten una major comunicació entre l’adminis-
tració i la ciutadania (les assemblees són espais d’in-
terlocució entre veïns i polítics).

 • Fomenten la solidaritat i la construcció de propos-
tes col·lectives ja que tots els veïns poden conèixer i 
debatre els problemes i les demandes de la resta de 
persones, i acabar prioritzant les que consideren més 
beneficioses per a l’interès col·lectiu.

 • Apropen la gestió municipal a la ciutadania i tenen 
una important vessant d’aprenentatge per part de 
tothom.  

Per tot això, us animem a continuar participant en 
aquesta iniciativa, proposant i votant el projecte 

que considereu més adient i necessari per a la vostra 
zona.

Què s’ha fet fins ara?
En la primera fase del projecte, es van rebre més de 250 
propostes que els ciutadans van debatre i prioritzar en 
les tretze assemblees de zona. Es van escollir un total 
de 58 projectes que els serveis tècnics municipals han 
avaluat segons criteris de viabilitat econòmica, jurídica 
i tècnica, i han quantificat econòmicament. 

 • 250 veïns i veïnes de Lloret han participat en les 
assemblees dels pressupostos participats 

 • S’han presentat 253 propostes de millora per a 
les tretze zones de Lloret 

 • Els tècnics municipals han valorat 58 propostes 

 • Finalment, 37 propostes es porten a la votació 
del 13 i 14 de maig per decidir on es fa la inversió 
de cada zona

 • La majoria de les propostes tenen a veure en 
millores a l’espai públic

Algunes dades

Enumeració i composició de les zones
CAN SABATA • DEL RIERAL • CAN CARBÓ-MAS BAELL •  
DEL MOLÍ-MAS VILÀ-CAN RIBALAIGUA • CAN BALLELL • 
NUCLI ANTIC • PUIGVENTÓS • DELS PESCADORS •  
CENTRE • EST • NORD • OEST • SUD

 • ZONA CENTRE: Rocagrossa, Turó de Lloret, Normax, 
Puig d’en Pla, Vinya Rosa, Lloret de Dalt, Els Llorers, Se-
pulcre Romà, Monterrey i Bloch.

Quant als sectors que composen les darreres 5 zones 
esmentades, són:

 • ZONA EST: La Fermina, Serra Brava, La Riviera, Font de 
Sant Llorenç, Urcasa, Font Bandina, Canyelles, Ucsa, Lle-
vantina, Suro Gros, La Tortuga, La Mongoda i Coll de Llop.

 • ZONA NORD: Lloret Residencial, Creu de Lloret, Les Masies 
de Lloret, Lloret Blau, Lloret Verd, Els Pinars i Montlloret.

 • ZONA OEST: Fenals, Santa Clotilde, Riera, Can Coll d’Hor-
ta, Cala Banys, Mas Arboç, Sant Quirze i Sa Boadella.

 • ZONA SUD: Alegries, Mas Romeu Residencial, Condado 
del Jaruco, Disseminats Condado del Jaruco, Venta de 
Goya, Zona industrial, Papalús, La Soleia, Costa d’en Galli-
na, Santa Cristina, Corona de Santa Cristina i Famara.

http://www.lloret.cat/pressupostosparticipats

