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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 

 

 

Data  11/01/2021 

Hora  18:30 

Nº de 
participants  

19-25 persones  

Lloc Reunió virtual  

 

 

ORDRE DEL DIA:  

1. Presentació als assistents 

2. Presentació i explicació del procés 

3. Debat i detecció de necessitats i elaboració de propostes 

4. Cloenda 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La sessió inicia amb la presentació i l’explicació del sentit de la sessió: el Pressupost 

Participatiu d’Esplugues. Alguns participants no coneixen el projecte del Pressupost 

Participatiu que lidera l’Ajuntament d’Esplugues. 
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Es destinen uns 45 minuts del temps a explicar el procés del Pressupost Participatiu 

amb el suport d’un joc virtual, material audiovisual i d’una presentació. Concretament 

s’aprofundeixen en elements com: formes de participar, les grans fases del procés, la 

quantitat d’inversió que aquest any es pot fer: 218.000€ i els participants en altres 

edicions: uns 1.200 en l’edició passada. 

Fases i calendari del procés: 
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Seguidament, es destaquen els criteris marc que han d’acomplir les propostes. Es 

posen exemples de propostes d’edicions anteriors que van ser descartades degut a 

l’incompliment d’alguns d’aquests criteris: 

o Inversions  

o Legals 

o Competència directa o assumida per l’Ajuntament 

o Concretes i avaluables econòmicament 

o Viables tècnicament 

o Ajustar-se a pressupost i no generar despeses addicionals (245.000€) 

o Accions sostenibles 

o No generar situacions d’exclusió social. 

o No repetir propostes guanyadores d’anys anteriors 

o Han de ser propostes coherents amb els diversos plans, el model  de 

ciutat i el paisatge urbà d’Esplugues 

 

Finalment, l’explicació acaba insistint en la possibilitat d’usar la plataforma online per al 

procés del Pressupost Participatiu i per a la majoria de processos de participació 

ciutadana. 

Un cop feta l’explicació del procés i del projecte, així com els detalls sobre l’elaboració 

de propostes, s’emplaça al grup a formar 2 grups més petits i operatius per tal de 

generar debat i fer propostes.   

Com a element per al debat i la reflexió es presenten breument els punts forts i febles 

de la ciutat en quant a tres grans àmbits d’intervenció i es recorden propostes sorgides 

anys anteriors. El contingut ha estat extret de debats ciutadans que es van realitzar 

anys anteriors:  
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A continuació presentem les propostes sorgides a cada grup.  
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PROPOSTES DEL GRUP  

Grup 1 

NOM DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ 

1. Vorera fins a la plaça 
Mireia  

Durant aquests últims mesos ha augmentat molt el trànsit 
de vianants i bicicletes cap al parc del Collserola. L’accés a la 
Plaça Mireia no és segur perquè hi ha un tros que no té 
vorera. La proposta seria construir la vorera fins allà.  

2. Fer de la Plaça 
Catalunya un 
amfiteatre amb ombra 

Treure la font que hi ha a la Plaça Catalunya i col·locar un 
escenari aprofitant les grades per fer un amfiteatre. Alhora, 
caldria donar més ombra a les grades. 

3. Zona verda davant del 
col·lector a l’Avinguda 
de l’Hospitalet  

Recentment s’ha fet una obra a la zona de Can Cervera per 
construir el col·lector. Es tractaria d’acondicionar la zona per 
fer-la més agradable, fent una zona verda. 

4. Convertir els quioscs en 
desús en espais per 
activitats lúdiques i 
culturals  

La ciutat d’Esplugues compta amb diversos quioscs que 
estant tancats. Es podrien reformar per a que es fessin servir 
per fer activitats lúdiques i culturals. 

5. Punts de recàrrega per 
vehicles elèctrics  

Col·locació per la ciutat de diversos punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics. Fins on arribi el pressupost. 

6. Fanals solars  Col·locació de fanals que s’abasteixin per energia solar. 

7. Convertir el carrer 
Jacint Verdaguer en 
zona de vianants 

Fer del carrer Jacint Verdaguer un espai totalment per a 
vianants. Es podria col·locar un pivot per a que només 
puguin passar vehicles de repartiment i persones usuàries 
del pàrquing ubicat al mateix carrer. 

8. Millorar la il·luminació 
de l’aparcament públic  
del Pas del Sucre  

La il·luminació actual és insuficient, fet que dona lloc a que 
es produeixin robatoris. Es tractaria de millorar la 
il·luminació. 

9. Estudi i millora de la 
il·luminació de punts 
foscos de la ciutat 

Estudi que identifiqui quins són els punts més foscos de la 
ciutat i estableixi prioritats per millorar la seva il·luminació. 
Actuar segons prioritats fins on arribi el pressupost.  

10. Domòtica per a la 
millora de la qualitat de 
vida de les persones 
amb dependència 

Per aquesta proposta caldria un estudi previ sobre les 
possibilitats que la domòtica pugui aportar a la qualitat de 
vida de les persones amb dependència. És especialment 
interessant tot el que faci referència a consolidar la xarxa de 
suport que es va desenvolupar durant el confinament.  

11. Senyalització del pas de 
vianants a la rambla del 

Pas de vianants amb unes senyals que s’activin quan un 
vianant està a punt de creuar i avisin als vehicles. Una 
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Carme.  possible ubicació podria ser la Rambla del Carme, just al 
costat de la Plaça Gandhi.  

 

 

Grup 2 

NOM DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ 

1. Espai per l’autoreparació a la 
ciutat.  

Espai que ofereixi la possibilitat d’allargar la vida dels objectes per tal 
de reciclar, reutilitzar i reduir els residus que generem. Podria 
funcionar amb persones voluntàries o mitjançant intercanvis entre les 
persones participants.   

2. Plataforma virtual dels 
comerços de la ciutat  

Crear una plataforma virtual per facilitar la compra de productes en el 
comerç local en línia i així dinamitzar el teixit econòmic d’Esplugues en 
un moment molt complicat per a les botigues petites; que han patit 
molt directament les mesures del confinament. Es tracta de fer xarxa, 
visibilitat i facilitar el comerç local en línia. 

3. Millorar l’accessibilitat a 4 
cruïlles de la ciutat  

Adaptar 4 cruïlles de la xarxa primària de vianants situades a diferents 
barris de la ciutat per facilitar la mobilitat de totes les persones, 
incloses les que es desplacen amb cadira de rodes o tenen mobilitat 
reduïda.    

4. Millorar l’accessibilitat a la 
pista coberta Pou d’en Fèlix.  

Adaptar l’accés a la pista coberta Pou d’en Fèlix per a persones amb 
mobilitat reduïda.  

5. Garantir l’accés segur dels 
vianants i ciclistes a la plaça 
Mireia, limitant l’accés de 
vehicles de motor. 

Pacificar i garantir l’accés segur a la Plaça Mireia. Col·locació de 
panells informatius de sensibilització per tenir cura i millorar la 
convivència i la seguretat de l’espai (neteja, reducció de la velocitat, 
etc.). 

 


