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21 d’abril de 2016



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 NORD:  35.250,46 €
PROPOSTA IMPORT COMENTARIS

Col·locació de mampares als 
contenidors de Lloret Blau. 

11.000 € 6 mampares
prefabricades amb plàstic 
recuperat + rètols 
informatius

Instal·lació de bústies i marquesines de 
protecció a MontLloret i instal·lació de 
marquesina a les bústies ja existents a 
Lloret Residencial

6.062 € Pendent de modificació:
1 mòdul de 16 bústies.
Marquesines per cobrir 
bústies no se n’han trobat 
en el mercat.

Instal·lació de papereres als Pinars 380 € Col·locació de vuit 
papereres

Col·locació de marquesines a les 
parades d’autobús de la L1

NO S’està fent el plec per a la 
licitació del transport 
públic

Condicionament de la zona 
d’equipament situada a l’inici del carrer 
de l’Osona de la urbanització de Lloret 
Blau. 

NO No es pot fer per falta de 
clavegueram



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


