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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2016 

 

 

 

Serveis responsables: Policia Local, Serveis Públics, Via Pública, Patrimoni 

Altres serveis que hi col·laboren: Participació Ciutadana 

 

 

NOM DEL PROJECTE: Projecte de revitalització dels elements estructurals del 
Nucli Antic 

NOM DEL BARRI: NUCLI ANTIC 

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 55.658,62€ 
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Projecte de revitalització dels elements estructurals (Revitalitzar l’eix 
carrer del Carme) 
Descripció: Facilitar l’accés al carrer i promoure que hi passi més gent.  

- Millorar l’enllumenat (posar il·luminació com la de l’Avinguda Mistral) 
- Canvi de sentit de Sènia del Rabic 
- Senyalitzar els punts d’interès (dignificar la casa de can Gallissà, o el 

carrer de la fabrica, retolació amb indicacions cap a platja, cap a 
l’església). Hi ha un estudi fet pels veïns de carrers on ubicar aquesta 
senyalització. 

Eix Carrer del Carme i carrers Miquel Ferreri, Rector Coch i Plaça Paris 

Pel que fa a la Policia Local, valora les que fan referència al canvi de sentit del 
carrer Sènia del Rabic i la de senyalitzar els itineraris com la platja o l’església. 

‐ Canvi de sentit del carrer Sènia del Rabic: Implica que el carrer Sènia 
del Rabic tindrà tres trams amb tres sentits alternats, que  (potser) 
s’haurà de modificar el sentit de circulació del carrer Felicià Serra i Mont 
per mantenir l’alternança dels sentits de circulació i que per anar  en 
cotxe a la part posterior de l’Hotel La Palmera, s’haurà de canviar el 
sentit d’un tram del carrer Carme, obligant a tot el trànsit que vagi a la 
plaça Paris a passar pel tunel de l’hotel Annabel. Les dificultats de gir en 
els revolts estrets d’aquest carrers complicaran la circulació dels vehicles 
comercials. D’altra banda, no s’entén que es vulgui canviar de sentit de 
circulació de vehicles un carrer i alhora promoure que hi passi més gent  
(a peu?) : és incompatible. La proposta d’aquesta PL aniria en el sentit 
contrari. Mantenir el tancament peatonal en horari de illa de vianants 
(desactivat  la major part de l’any per demanda d’algun comerciant que 
ha preferit el pas de vehicles) i retirar pivots metàl·lics de protecció de 
vorera entre Sènia del Rabic i carrer Felicià Serra i Mont, per 
innecessaris,  en cas de mantenir l’horari de illa de vianants.  

‐ En relació a la senyalització dels punts d’interès. Cal recordar que 
precisament el carrer Carme amb Sènia del rabic ja té aquesta 
senyalització i que a la plaça Paris també s’indiquen aquest itineraris en 
direcció al carrer Carme. És a dir, el que demanen ja es va  fer fa anys, 
Inclús a la plaça dr. Adler hi ha cartells que indiquen a la platja , a 
l’ajuntament,  l’església, etc.  a través del carrer sant Josep i carrer 
Carme, precisament per potenciar aquest itinerari. Altres carrers de la 
Vila no tenen aquesta senyalització. En tot cas, no hi ha inconvenient en 
que es demani concretament quins nous cartells i quins nous punts 
poden ser indicats. 



 
Altres accions a dur a terme es consensuaran amb l’Associació de veïns i 
l’Associació de comerciants així com amb d’altres entitats que hi puguin col·laborar i 
participar. 

En aquest sentit, annex a aquest informe, s’aporta la proposta d’accions per part 
d’unes veïnes. 

El mateix document a elaborar amb totes les consideracions, inclourà unes fases, 
iniciant enguany les accions que es decideixin fins esgotar l’import de la proposta. 

TOTAL (IVA inclòs) = 55.600 € 

 


