PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018. PROPOSTES NO ADMESES.

Ref.
Web

Nom de la proposta

Observacions tècniques

Motius

Cobrir el tram final de la Riera i fer
2177 pàrquing

Supera 500.000€ i no
Cobrir el tram final de la Riera està en estudi . El cost de cobrir la Riera supera els
és competència
500.000€, i hi ha d’intervenir 3 administracions amb competències diferents: Estat,
exclusiva de
Generalitat i Ajuntament.
l’Ajuntament

2175 Seguridad

És un suggeriment, no una inversió.

Area de estacionament ‐pernocta
d’autocaravanes municipal de
2168
pagament ‐ zona Puig Castellet
"Teatre"

No hi ha espai d'aquestes característiques a Lloret, així com tampoc a l'espai que es
proposa perquè és zona verda. Aquest tipus de servei ja té els seus espais en els No viable tècnicament
establiments càmpings condicionats a tal efecte.

No és inversió

Paradas autobus y meeting point y
vinilos transparentes de protección

El nou contracte de bus urbà contempla la millora de les parades de bus. El panel
Prevista
solar Smart està inclòs en les millores del nou contracte.

2165 Fuente de chorros para refrescarse

Aquesta proposta com a projecte, està prevista dur‐la a terme a Can Sabata, en el
Prevista
marc dels Pressupostos Participats 2017.

2167

2164

Rehabilitació del mercat municipal ‐
setmanal

Millora enllumenat carrer Costa de
2162
Carbonell

L'Ajuntament està treballant en un projecte de renovació del Mercat. Però només
Supera 500.000€
la seva habilitació adequant‐lo a la normativa supera els 500.000€.
Es revisarà tècnicament tot i que es considera que l'enllumenat de la zona és
Es considera que ja
suficient i il∙lumina adequadament les dues voreres (a pesar de que els fanals estan
està fet
ubicats només en una vorera).

Millora accessibilitat vorera carrer
2161
Ramon Casas

2160

Cobertes amb plaques solars als
aparcaments al aire lliure

L'Ajuntament ja ha iniciat els treballs per posar l'enllumenat a l'altra vorera de
manera que s'alliberarà l'espai en aquesta vorera. També es faran els rebaixos
Prevista
perquè siguin accessibles. Per tant està previst fer‐se, però també es té en compte
com a suggeriment per valorar si s'ha d'eixamplar la vorera.
D’acord amb la llei, l'energia solar només es pot destinar a autoconsum, però en
cap cas acumular o emmagatzemar‐la per un posterior consum, pel que no es
podria utilitzar per un objectiu social. Sí que s’accepta la seva proposta com a No respecta el marc
suggeriment pel que s’analitzarà la col∙locació de plaques solars destinades als legal
serveis de l’equipament, en principi a l’aparcament de Santa Eugènia. Si el resultat
és positiu es valorarà ubicar‐ne també en altres pàrquings.

La proposta de fer un projecte RCP a les escoles de Lloret no es considera una
inversió, ni l’Ajuntament és competent en aquesta matèria. Per això, des de la
Secció d’Educació de l'Ajuntament es demanarà a l’organisme de DipSalut fer
No és inversió ni de
Projecte “RCP a les escoles” de lloret
formació a escoles (mestres i alumnes). El programa de territori cardioprotegit de
2158
competència municipal
de mar
DipSalut es considera molt complert pel nombre de DEA instal∙lats al municipi; i per
exemple, totes les escoles tenen un DEA proper i tots els equips d'intervenció de la
policia local i de protecció civil compten un DEA mòbil.
2157 Nous carrers

No és inversió; la proposta de posar noms de dones als carrers nous, s’accepta com
No és inversió
a suggeriment.

2155 Faroles

El nivell de llum que la normativa permet col∙locar per temes de contaminació
lumínica i estalvi energètic és limitat. La normativa estableix nivells lumínics més No respecta el marc
alts en calçada i més baixos en voreres, per seguretat. Això no obstant, es té en legal
compte com a suggeriment.

La instal∙lació de Wi‐Fi a tot el municipi, no està permesa per les legislació vigent.
Aquestes normes regulen les condicions d’explotació de les xarxes i les de la
prestació de serveis electrònics, a més de senyalar l’exclusivitat de la instal∙lació i
gestió per a les operadores de telecomunicacions.

2153 Pressupostos participats 2018

Quant a cobrir les pistes de petanca, no es considera viable degut a que el municipi
de Lloret de Mar està ubicat en una zona on la climatologia es més propensa als
dies sense pluja, que és un esport que es porta a terme bàsicament a l’aire lliure i No respecta el marc
que els visitants que el practiquen a la nostra vila n’aprecien que estiguin sense legal, no es considera
viable , està previst i no
cobrir tant l’estiu com l’hivern. La creació de noves pistes es tindrà en compte.
és inversió
Respecte a la il∙luminació de la façana de l’Ajuntament, en aquests moments està
en procés de licitació un projecte de millora en el sentit que proposa, i per tant
properament s’executarà.
La il∙luminació nadalenca de cada any és una concessió consignada a despesa
ordinària, pel que no és una inversió. No obstant això, el seu suggeriment també es
tindrà en compte per a les futures licitacions.

2149 Festival de música electrònica

No és inversió; i per altra banda el lloguer de tots els equips, superaria l’import
No és inversió
màxim.

2146 Pirámide de cuerda en Fenals

A les platges de Lloret no pot haver‐hi cap element permanent doncs totes són
No viable tècnicament i
inundables en cas de temporal, pel que tots elements instal∙lats s’han de retirar
no és competència
passat els mesos d’estiu. Per altra banda, necessitaria del corresponent tràmit per
municipal
part de la Generalitat i l’Estat, que en són les administracions competents.

L’àmbit de pista esportiva de sorra del Pere Torrent ha de tenir un ús esportiu o
educatiu‐esportiu, tot i que també, de la mateixa manera que s’hi van instal∙lar
gronxadors en una part de l’espai, com a ús provisional pot incorporar un
tractament verd de determinades zones. És en aquest sentit que s’ha acceptat en
part una proposta que demanava també fer un parc verd en aquest àmbit per
poder així incorporar aquesta actuació a la seva remodelació.
A la plaça Pere Torrent, en aquests moments s’està elaborant un projecte de
remodelació d’aquesta plaça que incorpora elements vegetals però amb
jardineres, degut a l’existència del pàrquing a la part de sota de la plaça.
2145 Crear una xarxa de parcs i jardins

Quant a la pista esportiva de Can Carbó, té l’ús per la qual es va crear, i s’hi treballa Prevista
perquè els/les seus/ves usuaris/es, utilitzin l’espai de forma cívica.
Finalment, Lloret de Mar compta amb 3 parcs urbans (Parcs de Can Buc, Can Xardó
i el bosc de Fenals), els Jardins de Santa Clotilde, a banda de nombroses zones
enjardinades o amb arbrat. És per això que juntament amb altres 10 municipis de
Catalunya, Lloret de Mar encapçala el rànquing del moviment Viles Florides, que
promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i que
reconeix els municipis que treballen per a la transformació dels seus espais públics
a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds, obtenint l’any passat el
reconeixement Flors d’Honor 2017.

Certamen concurso internacional de
2143
mappings

No és inversió. En el sentit de la proposta, l’Ajuntament ha elaborat un projecte de
No és inversió i
mapping per portar a terme, presentant‐lo a la convocatòria del Ministerio de
prevista
energía, turismo y agenda digital, de la qual encara no hi ha resolució.

2100 Escola d'arts i oficis

La construcció d’un equipament tindria un import superior als 500.000€; també es Supera 500.000€ i no
necessitaria la concurrència d’altres administracions pel que l’Ajuntament no té la és competència
municipal
competència exclusiva.

2093

Plaça de Pere Torrent "Plaça de la
Llentia"

En aquests moments s’està redactant un projecte de millora d’aquesta plaça, que
inclourà millores en el paviment a més d’enjardinament, que degut a l’existència
del pàrquing sota la plaça, aquest haurà de ser amb jardineres. Pel mateix motiu, Prevista
també presenta dificultat la instal∙lació de contenidors soterrats. S’accepta com a
suggeriment.

2092 Estació Autobús

L’estació d’autobusos no és un equipament municipal i des de l’Ajuntament no es
poden fer les millores ni els manteniments que es proposen. Es comunica al servei No és competència
de manteniment i de neteja municipal la necessitat de fer actuacions de neteja i municipal
millores en els espais al voltant de la superfície de la terminal d’autobusos.

2091 Av.America en Fanals

Aquest espais s’urbanitzat recentment. Convertir aquesta avinguda per a vianants
Supera 500.000€
supera l’import de 500.000€.

2090 Jornada grafitera a Lloret

No és inversió.

No és inversió

2089 Jornada grafitera a Lloret

No és inversió.

No és inversió

Construcción de dos rotondas en la
2087 C63, en los puntos kilométricos: 1,7 y
3,8;

La construcció de 2 “rotondes” a la carretera C‐63, en els punts quilomètrics 1’7 y
3’8 no és competència municipal, sinó del Departament de Carreteres de la
No és competència
Generalitat de Catalunya. En relació a aquesta proposta hi ha un projecte redactat
municipal
de millora del tram d’aquesta carretera en l’àmbit de Lloret entre Mas Romeu i el
túnel, que inclou una “rotonda”.

2083 Pistes de tenis públiques

Properament es començaran a construir 6 pistes de pàdel i 4 de tennis al costat de
l’equipament de la piscina municipal. Seran municipals i hi haurà un sistema de Prevista
reserves.

2078

Fer més ample el camí del Puig del
Castellet

La proposta d’ampliar el camí del Puig del Castellet no es pot fer des de
l’Ajuntament ja que està dins un sector urbanístic pendent de desenvolupament, No és competència
de promoció privada. L'Ajuntament ha col∙locat enllumenat públic mentre no es municipal
desenvolupa.

2048

Espacio o fuente de chorros
programados

Façanes de locals i espais privats en
2046
desús.

Projecte previst en Pressupostos Participats 2017, pendent d'execució.

Prevista

L’Ajuntament no pot intervenir obligant a actuar en façanes d’edificis de propietat
privada, com és el cas que es planteja; només està legitimat per fer‐ho quan està No és competència
en qüestió la seguretat. Per altra banda, col∙locar panells decoratius per “tapar” municipal
aquestes façanes, comportaria actuar en aquestes propietats privades.

2032

Realizar una rotonda en la carretera
de blanes cruce direccion vidreres

Com que els edificis i retranqueigs són privats, el cost seria superior a 500.000€.

Supera 500.000€

1997

Carriles bicis para circular por todo
Lloret .

Està en estudi ampliar la xarxa de carrils bici.

Prevista

Supera els 500.000€.

Supera 500.000€

1979 Comprar el Castell d'en Plaja

La zona a la qual es fa referència, en part, és de titularitat privada i, en
Habilitar un tram de la vorera de l’Av.
conseqüència, per poder fer les millores proposades (voreres, passos de zebres, No és competència
1976 Vila de Blanes per al pas de
millores al paviment) es requereix d’una cessió voluntària del solar per part dels municipal
minusvàlids.
propietaris o d’una expropiació.
1963

1960

Soterramiento de Línea Aérea de
Media/Alta Tensión en Lloret de Mar

No és competència de l’Ajuntament, sinó de l’empresa titular d’aquestes No és competència
infraestructures, de l’explotació i del servei, la responsable de portar‐la a terme.
municipal

Despliegue Fibra Óptica
Urbanizaciones de Lloret de Mar

El desplegament de fibra òptica o de qualsevol altra infraestructura de
telecomunicacions com una xarxa de distribució i de connectivitat, ha de ser portat
a terme per empreses privades, interessades en l’explotació de xarxes i prestació No és competència
de serveis de comunicacions electròniques, convenientment registrades com a municipal
operadores de telecomunicacions, en el Registro de operadores de
telecomunicacions de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC).

Camino Costa Brava de Lloret de Mar
1958
a Blanes

No és competència municipal. El camí s’hauria de construir en el vial (de No és competència
competència del Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya) o bé municipal i supera els
en finques de propietat privada. La seva construcció supera els 500.000€.
500.000€

1953 Espai coworking (cotreball)

No és una inversió entesa en termes del Pressupost municipal, doncs per portar‐la
a terme, es necessitaria com a mínim llogar un local, i comptar amb personal No és inversió
adient per dinamitzar un espai d’aquestes característiques.

1949 Gran zona verda de lleure

Els espais possibles proposats, Can Buc, al voltant del complex del Water World o
darrera de la caserna de la Policia Local, són espais privats, essent l’únic espai
Supera 500.000€
públic el que properament serà destinat a dipòsit de vehicles. La seva construcció
superaria els 500.000€.

1948

Pista de gel i polivalent segons
temporada

Creación de una calle peatonal y
1945
señalizar la zona de parking

Fer‐la més o menys estable, sobrepassa l’import de 500.000€. S’accepta com a
Supera 500.000€
suggeriment.
No és competència
La zona és un espai privat i portar‐la a terme superaria l'import superior a
municipal i supera els
500.000€.
500.000€

1943

Pas de vianants, carrer Girona
cantonada Plaça Lluís companys

Es tindrà en compte a la Comissió de Vialitat.

1941

Poner rampas para sillas de ruedas y
cochecitos calle l'Aigua viva

Els carrers d'Aiguaviva estan adaptats. Es tindrà en compte a la Comissió de
Prevista
Vialitat.

1939 Basuras
1931 Vallado de la C 63

Prevista

No és una inversió. Es recull com a suggeriment per quan s’elaborin les properes No és inversió
Ordenances fiscals.
No és competència
No és competència de l’Ajuntament. Sempre que hi ha alguna petició en aquest
municipal
sentit es trasllada als Agents Rurals de la Comarca de la Selva.

Acondicionament carrer autopodium
1928
(volkswaguen) i corva tanatori

La zona que proposa condicionar està dins un sector urbanístic pendent de
desenvolupament. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal defineix que no l’ha de No és competència
desenvolupar l’Ajuntament sinó els propietaris del sector, és a dir, l’àmbit privat. municipal.
Tanmateix en aquesta zona hi ha un carril bici pendent d’execució.

1926 Carril bici costat carretera

No és competència
No és competència municipal, sinó del Departament de Carreteres de la
municipal, supera els
Generalitat. La seva construcció superaria l’import de 500.000€.
500.000€

Construcción de una residencia
1922 grande y moderna para nuestros
mayores

La construcció d’una nova infraestructura sanitària supera els 500.000 euros, a més No és competència
de no ser competència municipal, sinó del Departament de Salut de la Generalitat. municipal, supera els
L’Ajuntament ja té previst cedir un solar per aquest ús.
500.000€

Senyalització: Que els peatons
1916 sapiguen que els carrils bici son per
les bicis

Està previst en el projecte de millores als carrils bici que s’està elaborant.

Prevista

1883

Acondicionament d'arquetes per a
fibra òptica

No és competència municipal. El desplegament de la fibra òptica o de qualsevol
infraestructura de comunicació i xarxes de distribució i elements o instal∙lacions
per dotar de la connectivitat necessària a qualsevol municipi, ha de ser portat a
terme per una operadora de telecomunicacions. L’espai a destinar pel No és competència
desplegament de la fibra fins els domicilis, tot i que l’Ajuntament no els pot obligar, municipal
sempre que es possible les operadores utilitzen les canalitzacions existents, a
excepció dels trams on des del canal principal s’incorpora la fibra a l’/als
habitatge/s.

1876

Plaça d'esbarjo al carrer de la Unió
cantonada Santa Caterina

La construcció d’una plaça al carrer Unió cantonada Santa Caterina implica
Supera 500.000€
expropiació de l’edifici de propietat privada, superant l’import de 500.000 euros.

1875

Zona de playa para las mascotas de
Lloret

L’Ordenança reguladora i de protecció dels animals del municipi contempla
adequar, en temporada baixa (del 16 d’octubre al 14 de març), una zona per a
gossos a la platja de Fenals. El nou espai permetrà que els gossos puguin anar pel Prevista
passeig i la platja, habilitant una zona de 400 metres de llarg, entre l’hotel Rigat i
la Casa del Mar.

1859

Creació d'una nova infraestructura
sanitària

La construcció d’una nova infraestructura sanitària supera els 500.000 euros, a més
No és competència
de no ser competència municipal, sinó del Departament de Salut de la Generalitat.
municipal
L’Ajuntament ja té previst cedir un solar per aquest ús.

1854 Lloret de Jump

Per una banda, no hi han terrenys de titularitat pública que permetin fer una
instal∙lació segons descriu a la seva proposta; i per l’altra, si hi fossin, s’hauria de
Supera 500.000€
licitar la concessió per la seva construcció i gestió. Si es volgués desenvolupar
hauria de ser en sol no urbanitzable privat i a través d’un pla especial.

