PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018. PROPOSTES ADMESES.
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CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU PER A US "D'HOTEL D'ENTITATS“ (95)
Espai per a les associacions del municipi on puguin reunir-se per a fer reunions o emmagatzemar materials.
PARC INFANTIL A LLORET RESIDENCIAL (94)
Construir un parc infantil per als nens i nenes del barri.
MÉS RECURSOS INFORMÀTICS EN EL CENTRE CÍVIC DEL RIERAL (93)
Dotar de més ordinadors o altres recursos informàtics el centre cívic del Rieral
CREACIÓ D'UNA “ESCOLA/CONSERVATORI” MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA (92)
Executar el projecte (bases tècniques) d’arranjament de quatre aules de l'escola Pere Torrent, per a fer-hi música. L'activitat s'hauria de
fer fora de l'horari lectiu.
REHABILITACIÓ, ARRANJAMENT I CONSERVACIÓ DEL MAS GUINART O MAS D’EN BUCH (91)
El Mas d’en Buch és espai verge i únic dins el nucli de Lloret amb unes característiques i mides ideals per desenvolupar un projecte de
Museu del RRALL i Centre d’Interpretació de la Pagesia. També serviria per a revitalitzar i ampliar l’oferta turística i cultural.
MILLORES ALS CONTENIDORS SOTERRATS DEL NUCLI ANTIC I A LES ÀREES D’APORTACIÓ DE LLORET RESIDENCIAL,
FENALS I ROCAGROSSA (84, 90)
Col·locar illes de contenidors soterrats a alguns punts del nucli antic i renovar les illes existents de Fenals. Renovar un dels vehicles
actuals per un camió elèctric de recollida porta-porta. Col·locar noves zones de contenidors a Lloret Residencial.
PISTA ESPORTIVA A FENALS (18, 89)
Construir una pista esportiva a Fenals, especialment amb cistelles de bàsquet. La pista esportiva permetria oferir als joves l’espai que
necessiten promovent un model d’oci i lleure saludable.
CONDICIONAR EL PASSEIG MARÍTIM I SA CALETA (2, 67, 88)
Condicionar i embellir el Passeig Marítim i Sa Caleta amb diferents actuacions: renovació de jardineres, millora o substitució de les
baranes de la zona de Sa Caleta i al Mirador dels Campions i Roca d’En Maig, eliminar el mur del Racó d’en Bernat i crear un espai obert
perquè la gent pugui seure a prendre el sol, substituir les papereres malmeses, condicionar i adaptar el pas de vianants que va del
Passeig Marítim a l’Avinguda Josep Tarradellas per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes actuacions es podrien complementar
amb la col·locació de bancs i flors a altres indrets del municipi.
BÚSTIES A LLORET RESIDENCIAL (85)
Col·locar 3 casetes de bústies per correspondència per cobrir la gran demanda que hi ha.
MILLORES ALS PARCS INFANTILS (70, 74)
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Millorar els parcs infantils de Lloret col·locant gronxadors per a bebès als parcs on no n’hi ha i ombrejar el parc infantil del Rieral amb una
carpa o pèrgola.
MILLORA DE LA MOBILITAT, CARRERS, VORERES I ACCESSIBILITAT AL NUCLI ANTIC (6, 10, 21, 57, 72)
1.Millorar l’accessibilitat dels carrers del casc antic, eixamplant les voreres d’alguns trams de carrers o bé fer plataforma única perquè
siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda (atenció a les voreres properes als centres escolars). 2. Arranjar carrers i
voreres que tenen asfalt o llambordes en mal estat. 3. Millorar l’accessibilitat de carrers concrets del Nucli Antic (s/ Oliva, c/ Sant Miquel,
Av Pau Casals i c/ Marina, entre altres).
REMODELACIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA DE SORRA DEL PERE TORRENT (13, 39, 48, 68)
Remodelació i adequació de la pista esportiva de sorra del Pere Torrent, amb elements o instal·lacions de caire lúdic-esportiu divers en la
mesura que sigui possible, incorporant zones verdes adequades a l’àmbit, i arranjant l’entorn i accessos amb l’objectiu de la seguretat, la
mobilitat i l’accessibilitat. Revisió de l’enllumenat i dels tancaments de l’àmbit.
REMODELAR, DIGNIFICANT JUST MARLÈS (I CARRERS ADJACENTS) (62, 63)
Invertir en mitjans físics i materials per pacificar la zona i eradicar la problemàtica d’actes incívics, robatoris o agressions que es
produeixen sobretot a l’estiu. Això repercutiria en el benestar de la ciutadania i en la percepció que es té del municipi. Algunes actuacions
que es podrien fer: col·locar jardineres als murs per evitar aglomeracions de persones en alguns punts; posar càmeres de seguretat i de
control de decibels; habilitar zona per a visitants a la plaça Pere Torrent.
CANVI DE PAVIMENT I EMBELLIMENT DE LA PLAÇA Dr. ADLER (60)
Canviar el paviment de tota la plaça i els carrers adjunts per un paviment rugós que no rellisqui. Aprofitar l’actuació per suprimir la vorera
i anivellar la plaça als carrers (Josep Lluhí i Sant Josep) i dignificar i embellir l'antiga font amb plantes i vegetació.
RENOVAR EL TERRA I REMODELAR LA PART FINAL DEL PASSEIG VERDAGUER (27, 58, 59)
Renovar el terra del Passeig Jacint Verdaguer, el “passeig vermell”. La cobertura actual de rajol picat amb que es manté cobert
actualment, està molt degradada. D’altra banda, adequar i embellir el tram final del Passeig Verdaguer (davant de Can Garriga).
Paviment continuo al mateix nivell que els voltants, suprimir la vorera i dignificar i estudiar la possibilitat de suprimir el "giratori / rotonda" i
substituir-lo per plantes, introduir el “Banc del Sinó fos”.
MILLORES A LA PLAÇA ESGLÉSIA I PLA PIFERRER "CANALETES“ (56)
Es proposen millores com: Arranjar les llambordes que estan en mal estat; reparar les jardineres trencades i col·locar gespa artificial per
tapar els tubs i la sorra; netejar bancs; millores en l’enllumenat i apostar pel baix consum; realitzar desaigües en els 2 carrers que van
d'una plaça a l'altre.
INSTALACIÓ DE CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA, CONNECTADES AMB EL SERVIDOR DE LA POLICIA LOCAL (50)
Col·locar càmeres de vigilància a les urbanitzacions per aportar seguretat. Tres blocs: 1. Urbanitzacions: Lloret Residencial; Mont Lloret;
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La Creu de Lloret; Lloret Blau; Masías de Lloret; Els Pinars; 2. Urbanitzacions de la Montgoda; Urcasa; Canyelles; Condado del Jaruco;
3. altres urbanitzacions que es puguin incorporar.
RENOVACIÓ DE LES FONTS DE LLORET DE MAR (46)
Renovar les fonts que actualment no funcionen (o perquè no raja aigua o perquè l’aigua raja massa fort).
MILLORAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (11, 44, 45)
Condicionar les instal·lacions esportives de Lloret posant especial atenció a les pistes d’atletisme, els pavellons esportiu i els camps de
futbol. Es proposen alguns exemples d’actuació: 1. Ampliació i reparació de les pistes d’atletisme, 2. renovació dels vestuaris del camps
de futbol del Molí, 3. col·locar seients a les grades del camp de futbol de Lloret, 4. Millores al pavelló del Molí (calefacció, dutxes i
vestuaris, ampliació de pistes).
PARC D'EDUCACIÓ AMBIENTAL; EL TURÓ D'EN BUC (42)
Adaptació de l'espai actual del Turó d’en Buc per reconvertir-lo en un nou espai on poder realitzar activitats pedagògiques d’àmbit formal
i/o no formal des de la vessant històrico-ambiental.
ROTONDA ENCREUAMENT CARRETERA DE TOSSA (GI682) AMB CANYELLES (37)
Construir la rotonda ja que es tracta d’un encreuament perillós tant pels vehicles que sortint de Canyelles es volen incorporar a la
carretera 682 amb direcció Lloret, com pels que venint de Tossa volen entrar a Canyelles.
COL·LOCACIÓ DE BANCS I BIBLIOTEQUES A L'AIRE LLIURE. SENYALITZACIÓ DE PLANTES (35)
Col·locar bancs i biblioteques a l’aire lliure al camí de ronda. Senyalitzar les plantes amb el nom científic i vulgar de la planta, el seu ús i
el codi QR per poder accedir a més informació i en diferents idiomes.
REMODELACIÓ DEL PASSATGE DELS FELIBRES (34)
Remodelació del passatge, allistat i empedrat del terra. Condicionament del passatge per a persones amb mobilitat reduïda, canviar
l'enllumenat del carrer per a bombetes de baix consum o LED i si s'escau col·locar jardineres decoratives.
PIPICAN A LA ZONA DE CAN SARAGOSSA (3, 32)
Habilitar un Pipi-can per a les mascotes a la zona de Can Saragossa. Buscar la millor ubicació entenent que aquest espai no hauria de
comportar molèsties als veïns.
RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DEL PASSEIG PLATJA DE FENALS (4)
Renovar íntegrament el paviment del passeig en la seva totalitat, substituint els actuals panots vermells per altre material més resistent.

