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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

Data  15/01/2021 

Hora  8:15 

Nº de 
participants  

30 

Lloc La Mallola 1r batx. B 

 

 

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. Els participants ja coneixen el projecte de l’any passat. Tot i 
així es fa un recordatori. 

És per això que la sessió enceta amb preguntes als participants per tal d’arribar a 
contextualitzar el procés del Pressupost Participatiu: 

• Què creieu que fa un ajuntament? 
• Com es proveeix de tots els fons i ingressos necessaris per a desenvolupar la 

seva tasca? 
• Tots els ajuntaments fan les mateixes accions i en els mateixos àmbits? 

Prioritzen el mateix? 
 

D’aquesta forma i amb les respostes dels assistents s’explica que l’administració local 
d’Esplugues, des de fa 8 anys, va decidir destinar part d’aquests ingressos a la decisió 
ciutadana.  

Posteriorment es visualitza el vídeo del pressupost participatiu que s’ha fet enguany.  
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Seguidament, s’aprofundeix en els elements principals del procés, concretament 
s’expliquen 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. 

 

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 (218.000€) 
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o Accions sostenibles 
o No generar situacions d’exclusió social 
o No repetir propostes guanyadores anys anteriors 
o Han de ser propostes coherents amb els diversos plans, el model  de 

ciutat i el paisatge urbà d’Esplugues 

 

A continuació es divideixen als assistents en quatre grups de treball i es reparteixen  
cartes de personatges on s’especifiquen les seves característiques i les necessitats 
que presenten. El repte estarà en com reconvertir la seva necessitat en una actuació 
d’inversió per als pressupostos participatius.  

 

  

  
 

 

Presentem les propostes sorgides als diferents grups de treball.  

 

 

PROPOSTES DEL GRUPS  
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NOM DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ 

1. Ajudes a famílies en situació de 
vulnerabilitat  

L’actual crisi sanitària ha empès a moltes famílies a una 
situació econòmica molt precària. Es proposa destinar 
aquests recursos a ajuts per a aquestes famílies. Podrien 
ser per a  pagar aliments o rebuts o material escolar o 
qualsevol altra necessitat.    

2. Web per impulsar el comerç on-line als 
comerços d’Esplugues 

La situació actual ha posat de manifest la necessitat de 
que el petit comerç també pugui vendre els seus 
productes a través d’internet. Aquesta web podria ser 
una plataforma de suport que possibilités aquesta opció.  

3. Contenidors intel·ligents pel reciclatge   Contenidors que puguin identificar a les unitat familiars 
per la quantitat de reciclatge que facin. Posteriorment 
aquesta informació podria servir per atorgar 
bonificacions o incentius. 

4. Refugis per a gats   Refugis per a què els gats del carrer puguin resguardar-se 
durant els dies més freds.  

5. Ventiladors a les aules dels centres 
educatius   

Durant els mesos d’estiu pot arribar a fer molta calor a 
les aules. Es demana la col·locació de ventiladors de 
sostre per fer aquests dies d’intensa calor més 
agradables.   

 

 


