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RECOLLIDA DE PROPOSTES



Es van recollir un total de 78 propostes via formulari 
web
La Zona del Rieral, Nucli Antic i Zona Oest són les que 
van entrar més propostes via formulari web. 

PROPOSTES VIA WEB



249 veïns i veïnes de Lloret de Mar van participar a les 
assemblees dels pressupostos participats
• Les zones amb més participació (entre 27 i 40 participants) 

van ser: Nucli Antic, Zona Oest, Can Carbó-Mas Baell, Can 
Sabata i Zona Centre

• Les zones amb menys participació (menys de 10) van ser: 
Zona Est, Els Pescadors, Can Ballell i Zona Nord

ASSEMBLEES



• En total es van recollir 253 propostes, algunes de les
quals no es van portar a votació perquè els veïns
van considerar que havien d’entrar dins els
pressupostos ordinaris i no dins els pressupostos
participats.

• Els equips tècnics han valorat 58 propostes

PROPOSTES VALORADES



LES PROPOSTES



ZONA NUCLI ANTIC:  55.658,62 €

PROPOSTA (2) IMPORT COMENTARIS
Trasllat o soterrament dels contenidors del 
Passeig Camprodon i Arreita, 29, davant edifici 
Borodin. Valorar si es pot fer el mateix en altres 
punts del passeig. 4.200 €

No es poden soterrar perquè 
l’Ajuntament no té competències  
(Servei de Costes).
Proposta: Habilitar un espai en 
l’aparcament de Sa Caleta per 
traslladar els 6 contenidors i ocultar-
los amb mampara
Caldrà autorització de Costes.

Canalització de cablejat per façana d’alguns 
carrers del Nucli Antic

54.900 € 30 € metre lineal amb tub d’acer 
galvanitzat, per canalitzar el 
cablejat de l’enllumenat. (Preu per 
a 1800m/l)

Plànols amb la ruta comercial i cultural NO No és una inversió. S’afegeix al 
Projecte.

Projecte de revitalització d’elements 
estructurals en el Nucli Antic: Carrers del 
Carme, Miquel Ferreri, Rector Coch i Plaça 
Paris.

55.600 €
Elaboració i execució d’un pla de 
revitalització /dinamització 
d’aquests carrers(senyalització 
punts d’interès, recursos de difusió 
per a comerç, patrimoni, etc.) 

Inventari i eliminació de rètols comercials en 
desús 

NO No es pot posar en el capítol 
d’inversions. Es farà internament.



AVALUACIÓ DE LES ASSEMBLEES DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS



133 qüestionaris

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ 
DE LES ASSEMBLEES



Valoració de les assemblees



Coses a millorar de les Assemblees (34 respostes)

Més informació prèvia sobre el tipus de propostes a plantejar i què 
entra dins el pressupost participat i què dins els pressupostos 
ordinaris 13
Més participació 7
Més temps 4
Donar informació sobre el procés 2
Exposició inicial més breu 2
Més implicació dels regidors presents a les assemblees 2
Pautes de propostes per l'interés general i no per cada barri en 
particular 1
Permetre votar per Internet aquelles propostes que ara només es 
voten a l'assemblea de barri de forma presencial 1
Poder destinar els diners a inversions no tangibles 1
Més freqüència 1





Coses a millorar dels Pressupostos Participats (30 respostes)

Més informació prèvia i difusió, per fomentar la participació 11

Més participació 6

Augmentar el pressupost 3

Revisar les zones i els criteris per repartir els diners 3

Més temps per presentar projectes 2

Conèixer les inversions previstes en els pressupostos generals 2

Acotar més els temes 1
Acreditació dels assistents per tal de que s'està empadronat a 
la zona on es vota 1

Més periodicitat 1



ON SOM ARA?



VOTACIÓ
13 i 14 de maig

Centre Cívic del Rieral
Ajuntament

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


