AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta:

Servei responsable: MEDI AMBIENT
Altres serveis que hi col·laboren: SERVEIS PÚBLICS

NOM DEL PROJECTE: CONDICIONAR EL PASSEIG MARÍTIM I SA CALETA
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€

Proposta
Títol: Acondicionament i embelliment del Passeig Marítim Sa Caleta
Descripció: El Passeig Marítim de Lloret és un dels punts més visitats i concorreguts. És la
cara de la nostra vila. Amb una partida de 500.000€ no es pot canviar / remodelar /
actualitzar el passeig però si es podria embellir, acondicionar i dignificar.
TIPS proposa:



Substituir (per acer inoxidable o ferro envellit molt més resistent a la salabró del mar)
o pintar un cop a l’any les baranes que hi ha a la zona de Sa Caleta i al Mirador dels
Campions i Roca d’En Maig.



Al Racó d’en Bernat (davant Es Cavall Bernat on actualment hi ha la caseta dels
socorristes i un lavabo) eliminar el “cutre mur dels 70” que esta en molt mal estat i
crear un espai obert i elevat amb bancs i una mena de esglaons / graderies perquè la
gent es pugui seure a prendre el sol i a gaudir de les vistes (actualment hi ha gent que
ho fa).



Substituir totes les papereres que hi ha amb guixades, rovellades i en mal estat (de
tot el passeig) per unitats noves que són propietat de l’Ajuntament.



Acondionar i adaptar el pas de vianants que va del Passeig Marítim a l’Avinguda
Josep Tarradelles per a persones amb mobilitat reduïda.

Localització de la proposta
Passeig marítim de la platja de Lloret i passeig de sa Caleta

INFORME TÈCNIC
L’Ajuntament de Lloret en els darrers anys ha anat substituint progressivament les escales,
rampes i baranes de protecció de la platja per d’altres fabricades amb acer inoxidable, per
ser un material més resistent a les condicions marines. Les baranes del mirador de
Mallorca a la zona de sa Caleta i la del mirador dels Campions han estat repintades previ a
l’inici de temporada d’estiu.
A l’entorn del paratge de sa Caleta hi ha previst un projecte que permetrà arranjar i
ampliar les casetes de pescadors, així com reconduir les aigües d’escorrentia que
erosionen la platja, alhora que pretén endreça el conjunt de l’espai d’avarada. Així doncs,
aquest sector queda exempt de la present valoració, per ser una actuació prevista en els
pressupostos municipals.
Des dels Serveis Tècnics Municipals, a petició de l’equip de govern, s’està treballant en la
redacció d’un projecte de renovació de l’espai on s’emplaça la caseta de primers auxilis. La
memòria preveu retirar l’actual mur de bloc, crear un banc corregut que faci la funció de
grada/mirador cap al mar, fer accessible l’espai amb una rampa i jardineres laterals per

salvar el desnivell del terreny, recol∙locar el WC públic situant‐lo a nivell de la calçada i
substituir‐lo, junt amb la caseta de salvament, per uns altres equipaments que segueixin el
mateix model i disseny que la resta d’equipaments de serveis públics que es muntaran al
llarg de l’estiu 2018. Pendent de fer estimació econòmica.
Pel que fa a l’adequació del pas de vianants, aquest és un punt (gual 87‐88) recollit en la
subfase 2 del projecte executiu de la 1a del Pla d'accessibilitat que inclou la zona del
passeig marítim i Av. Just Marlés, entre d’altres vials de la zona lúdica i comercial. Les
obres contingudes en aquesta subfase 2 formen part de l’expedient de licitació ref. 7/18
PL PC (ref. F112018000160).
En l’àmbit del passeig marítim de Lloret, amb la línia de la proposta plantejada, s’hi
podrien incloure d’altres actuacions fins a assolir el crèdit disponible, com:
‐
Renovació de bancs de pedra del passeig. El passat 2017 es van substituir alguns dels
bancs del passeig malmesos per l’acció del temporal del mes de gener això no obstant
resten alguns bancs amb desperfectes que convindria substituir.
‐
Substitució de mobiliari: mòduls WC públics de la zona del club nàutic i del passeig
Manel Bernat, papereres,...
‐
Adequació de l’espai soterrat del passeig Camprodon i Arrieta per ser destinat a
practicants d’esports aquàtics sense motor: caiac, rem, paddle surf,...
‐
Renovació del coronament del mur delimitador de la riera de Lloret, per altre que faci
la funció de banc dotat de respatller

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 500.000 €

RECULL FOTOGRÀFIC:

RENDER ACTUACIÓ ESPAI SA CALETA:

