ASSEMBLEA DEL BARRI CAN BALLELL
29 de març de 2017
CENTRE CÍVIC CAN BALLELL
Hora: 19 h
Participants a l’assemblea: 5 veïns i veïnes del barri, Alcalde, Regidor de
Participació Ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós), tècnica de participació
ciutadana i tècnica externa.

Resum:
El regidor de participació ciutadana presenta els Pressupostos Participats 2017 i
recorda l’import destinat al barri de Can Ballell. Es rendeixen comptes dels
projectes executats segons els Pressupostos Participats de 2016.
Els veïns i veïnes exposen set propostes i se n’escullen cinc per a la fase de
validació tècnica.

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA

1. Millores al parc infantil del parc de Sant Cristòfol
Descripció: Pavimentar una part del parc infantil amb cautxú (valorar el
cost de pavimentar tot el parc infantil o per sectors) i col·locar elements de
joc
2. Condicionar el parc de Sant Cristòfol amb elements de jardineria
Descripció: Plantar flors i col·locar jardineres al parc. A l’hora de dissenyar la
jardineria caldrà tenir en compte que en anteriors ocasions les flors s’han
malmès o s’han robat.
3. Col·locar un banc a la parada de l'autobús
Descripció: El banc que hi havia a la parada d’autobús del barri es va robar
i actualment no hi ha un espai adequat per esperar l’autobús o per
descansar.

4. Millorar l'enllumenat del parc de Sant Cristòfol
Descripció: Col·locar nous punts de llum al parc ja que hi ha algunes zones
mal il·luminades.
5. Canviar les faroles de l'entrada del barri (carrer Fusters)
Descripció: Es proposa canviar el model de les faroles actuals ja que
aquestes s’embruten i atrauen els insectes.

A part de les 5 propostes seleccionades per a la fase de validació tècnica, els
veïns fan constar en acta dues propostes:
-

Cobriment de la pista esportiva (es descarta pel seu cost que superaria
l’import assignat en els pressupostos participats d’enguany).
Donar continuïtat a la vorera del carrer de les Floristes (cantonada
contenidors).

Lloret de Mar, 29 de març de 2017

