
pressupostos
participats

8 de l’1 al 15 de  
juny de 2018

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa els Pressupostos Participats 
a través dels quals els veïns i veïnes del municipi heu proposat i podreu decidir en què invertir 500.000 
euros del pressupost municipal de l’any 2018.

Es varen presentar 95 propostes de les quals la comissió tècnica en va agrupar i validar 25, prioritzant-ne 
la ciutadania posteriorment 10 en una assemblea participativa.

Ara és el moment de votar-ne una entre les 10 propostes, i per tant de decidir el projecte que més pot 
donar resposta a les necessitats del nostre entorn i del nostre municipi. Podeu votar des de l’1 al 15 de 
juny, sigui per Internet o en els punts habilitats per fer-ho presencialment.

Amb els Pressupostos Participats volem invertir una part del pressupost públic en projectes decidits 
entre tots i totes i que cobreixin les necessitats i els desitjos de la majoria de la població. Us hi esperem 
per construir el Lloret que volem!

Jaume Dulsat i Rodríguez
Alcalde

Retorn dels pressupostos  
participats 2016 i 2017
(a data 15 de maig de 2018)
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Del total de 15 projectes votats a l’edició del 2016, se n’han executat 11 i resten pendents 4: en un d’ells s’han 
iniciat les obres; dos estan en tràmit, i un està pendent de la finalització de les obres de l’àmbit de Sant Quirze.
Del total de 24 projectes votats a l’edició del 2017, se n’han executat 4 i resten pendents 20: 3 d’ells estan en 
tràmit.
Per a més informació, consulteu: www.lloret.cat/pressupostosparticipats

Qui pot votar?
 • Totes les persones empadronades a 

Lloret de Mar que hagin fet els 16 anys, 
fins el dia 31 de maig de 2018.

 • Persones no empadronades titulars 
d’un IBI residencial, així com també 3 
persones vinculades a un IBI residencial, 
que prèviament s’hagin registrat.

Com i on votar?
• Pots votar en línia des de l’ordinador, mòbil o 

tauleta a  www.lloret.cat/vota
• Cal registrar-te  a la plataforma de votació, amb 

el teu DNI/NIE i l’adreça de correu electrònic, i 
clicar l’opció VOTA

S’establiran punts de votació a:
• Oficines d’Informació Ciutadana  

(matins de 10 a 14 h)
• Centre Cívic del Rieral  

(de 10 a 14 h i de 16 a 20 h)

Vota en un clic a 
www.lloret.cat/vota



Tria el projecte 
que més t’agradi!

La teva veu
compta!

Cada persona pot votar una proposta. En el cas que el projecte guanyador no esgoti 
la partida de 500.000€, es portaran a terme les propostes que per ordre hagin estat 
més votades (i per import es puguin dur a terme), fins a esgotar la partida destinada a 
disposició de 500.000€.

Instal·lació de càmeres de ví-
deo-vigilància, a diverses urba-
nitzacions, connectades amb  
el servidor de la Policia Local
Cost estimat: 500.000,00€

Millores a les instal·lacions 
esportives: 
seients camp de futbol, adequació dels  
vestuaris del Molí i de les pistes d’atletisme  
i centre de running.
Cost estimat: 500.000,00€

Rotonda encreuament car-
retera de Tossa (Gi-682) per 
millorar l’accés a Canyelles

Cost estimat: 258.357,91€

Renovació integral del 
paviment del Passeig de la 
platja de Fenals

Cost estimat: 497.920,87€

Condicionar el Passeig 
Marítim i l’entorn del  
paratge de Sa Caleta

Cost estimat:500.000,00€

Actuacions per un Parc d’edu-
cació ambiental en el Turó d’en 
Buc en el barri del Rieral

Cost estimat: 330.741,18€

Condicionament d’unes aules 
a l’Escola Pere Torrent com a 
aules per activitat  musical

Cost estimat: 235.459,56€

Construcció o compra  
d’una nau per a ús  
“d’hotel d’entitats”

Cost estimat: 500.000,00€

Remodelació de la pista 
esportiva de sorra del  
Pere Torrent

Cost estimat: 500.000,00€

Millora de la mobilitat, diver-
sos carrers, voreres i de l’ac-
cessibilitat al Nucli Antic

Cost estimat: 500.000,00€
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Podeu consultar els informes tècnics dels 10 projectes a www.lloret.cat/pressupostosparticipats


