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L’Ajuntament de Lloret de Mar impulsa la tercera edició del projecte Pressupostos Participats, amb l’objectiu de fomentar la
participació ciutadana i vincular part de la despesa municipal a les necessitats i propostes dels veïns i veïnes.
Des de l’Ajuntament volem comptar amb tu per decidir en què invertir 500.000 euros de la partida d’inversions del Pressupost municipal 2018.
Aquest any s’escolliran propostes de municipi; és a dir, que tinguin un impacte al conjunt de Lloret de Mar, amb propostes que podran ser de fins a 500.000 €.
Des de l’Ajuntament, volem propiciar la reflexió i el debat sobre projectes d’inversió al conjunt del municipi.
Durant els propers cinc mesos, s’obriran espais de proposta, debat i votació. Volem conèixer què proposeu per al nostre
poble. Per això, us animo a participar-hi activament per construir conjuntament el Lloret del futur.
Jaume Dulsat i Rodríguez
Alcalde de Lloret de Mar

Aplicació gratuïta que es pot descarregar a:
www
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Quines són les fases del procés?

1.
2.

Jornada sobre Participació Ciutadana: 17 de febrer

3.

Validació tècnica de les propostes en línia:
del 19 de març al 20 d’abril

4.

Assemblea participativa per prioritzar les propostes:
21 d’abril

5.

Valoració tècnica de les propostes prioritzades:
del 23 d’abril al 25 de maig

6.
7.
8.

Assemblea de retorn: 30 de maig

Recollida de propostes en línia:
del 17 de febrer al 18 de març

Votació de les propostes: de l’1 al 15 de juny

Qui pot presentar una proposta?
Tothom, independentment de la seva edat o nacionalitat. Les propostes es poden presentar de forma
individual, en grup, des d’una associació o un
col·lectiu.

Què es pot proposar?
Les propostes han de seguir els següents criteris:
• Ser considerades una inversió.
• Tenir visió de municipi i generar impacte al
conjunt de Lloret.
• Ser projectes de competència municipal, valorables econòmicament i viables tècnicament, que
respectin el marc legal i jurídic i legal existent.
• No superar els 500.000 euros.

Execució de les propostes més votades: 2018 i 2019

On es poden presentar
les propostes en línia?
• www.lloret.cat/pressupostosparticipats
o de l’aplicació LloretSmart.
Si tens algun dubte, t’atendrem a les dependències de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament i al Centre
Cívic del Rieral.

Quan es prioritzaran les propostes?
• Les propostes es podran debatre i prioritzar en l’Assemblea Participativa del 21 d'abril.
• Els serveis tècnics emetran un informe tècnic per a cada
projecte prioritzat.

Com puc conèixer les
propostes finalistes?
Les propostes finalistes es donaran a conèixer al web i a
l'Assemblea de retorn del 30 de maig.

Qui podrà votar?

Com i on es podrà votar?

• Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Lloret de Mar.

• www.lloret.cat/pressupostosparticipats
o de l’aplicació LloretSmart.

• Les persones no empadronades amb un IBI residencial a Lloret podran votar si prèviament s’han inscrit
al registre censal pels Pressupostos Participats.

• Punts de votació a l'OIAC i el Centre Cívic del Rieral.

Votem

• Es podrà votar una única proposta.

L’Ajuntament executarà els projectes
que hagin obtingut major puntuació
fins a assolir els 500.000 euros.

