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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

Data  19/01/2021 

Hora  17.00h  

Nº de 
participants  

9-10 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. Totes les participants coneixen el projecte, però es recorda el 
sentit i el procés de la 8a edició. 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 (218.000€) 
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 a treballar en l’elaboració de 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.  

Les dones participants al taller han elaborat més de 20 propostes. Per tant, s’ha fet 
una votació in situ per a extreure les propostes de grup de la sessió. Si les participants 
volen incloure la resta de propostes ho poden fer, de forma individual, a través de la 
plataforma.  

 

PROPOSTES DEL GRUP  

 

NOM DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ 

1. Canvi de porta al 
Mercat de La Plana  i a 
la Biblioteca Pare 
Miquel 

Les portes del Mercat de la Plana i la Biblioteca Pare Miquel 
són portes que dificulten l’accessibilitat de diferents perfils de 
població i fan més difícil la mobilitat. En ocasions, posicionant 
als ciutadans en situacions de risc o exclusió: persones amb 
mobilitat reduïda persones amb cotxets o carros, etc. Per això, 
es proposa canviar-les per portes automàtiques amb sensors.  

2. Millora de la Plaça 
Rovellat 

La Plaça Rovellat necessita de diverses millores per a que 
veïns i vianants puguin gaudir-la: 

• Millora dels desguassos (sempre formen tolls) 
• Instal·lació d’algun element de joc (tot i que no siguin 

grans elements, donat que el pàrquing de sota no ho 
permet): taules de ping-pong, pintura, etc.)  

• Eliminació dels bancs del parc infantil per a poder 
tancar-lo perimetralment i evitar l’entrada de gossos 
que els usen com a pipi can).  

• Instal·lació d’ombres als bancs dels laterals  

3. Millorar vestidors del 
CEM  La Plana i Can 
Vidalet 

Els vestidors dels poliesportius del CEM La Plana i Can Vidalet 
estan deteriorats i necessiten d’una reforma que els faci més 
còmodes i salubres.  

4. Habilitació 
d’aparcaments per a 
patinets  a 
equipaments públics 

La ciutat d’Esplugues cada cop està més copada per persones 
que es mouen amb patinets. Per això, sembla rellevant 
habilitar aparcaments que facin més fàcil i segura aquest tipus 
de mobilitat que, a més, és un format alternatiu a formes 
menys sostenibles i saludables de mobilitat. Es proposa fer-ne 
3: 

• Als PAC’s (Punts d’Atenció Ciutadana) 
• Al Robert Brillas 
• A l’Ajuntament 

5. Substitució d’arbrat al 
Parc de la Solidaritat i 
al carrer Anselm Clavé 

Alguns tipus d’arbrat d’Esplugues produeixen problemes per 
les al·lèrgies dels ciutadans: impossibilitat d’obrir finestres, 
molèsties en la mobilitat, etc. Passa, especialment, al Parc de 
la Solidaritat i al carrer Anselm Clavé. Per això, es demanda la 
substitució d’aquest tipus d’arbrat per altres que no 
produeixin afectacions a la salut.  



[Escriba aquí]  [Escriba aquí] 

6. App de seguretat per 
a dones 

Les dones d’Esplugues volen augmentar la seva seguretat. 
Especialment per a fer activitats individuals en horaris en els 
que augmenten les situacions de risc: tardes i nits on la 
il·luminació és minsa. Per exemple, quan les dones volen fer 
esport individual.  
 
Per això, es proposa construir un App que estigui connectada 
amb la policia local on es puguin resseguir els recorreguts de 
les dones i hi hagi un botó/avís d’emergència. Les dones, o 
fins i tot, altres perfils de la ciutadania, que volguessin podrien 
instal·lar-la i activar-la en l’inici dels seus recorreguts, per a 
que quedin traçats.  

7. Carril bici a l’Avinguda 
Cornellà  per calçada.  

El carril bici de l’Avinguda Cornellà per la vorera està en mal 
estat i, a més, produeix conflictes de convivència i seguretat 
entre vianants i altres formes de mobilitat.  
 
Per això, es proposa fer el carril bici per calçada, pintant i 
instal·lant els elements necessaris.  

 

Les propostes que han quedat fora de la votació, són:  

• Arranjament i remodelació de la Plaça Sant Salvador  
• Substituir delimitacions metàl·liques de ferro (pilones) als carrers.  
• Millora de la visibilitat a la Plaça Sardana.  
• Tancament perimetral de pistes esportives (tipus Can Vidalet).    
• Arranjament del C/Nostra senyora de Lourdes.  
• Millorar l’accessibilitat a l’Espai Baronda i la Piscina.  
• Remodelació del parc infantil de l’Avinguda Cornellà.  
• Plaques solars en 3 equipaments públics.  
• Instal·lació d’una barana o element de seguretat a la sortida de l’Escola Prat de 

la Riba.  
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A més, hi ha certes propostes del grup que no han estat votades perquè ja estan a la 
plataforma, elaborades per altres ciutadans. Es procedirà a fer un comentari a la 
plataforma especificant el suport del CIRD a la proposta: 

• Estudi de punts foscos i priorització de la instal·lació de punts de llum. 
• Substitució de les fonts de Plaça Catalunya i el Pou d’en Fèlix per un escenari 

o altres elements i instal·lació d’ombres.  
• Instal·lació d’un lavabo públic al Parc de la Solidaritat i al del Pou d’en Fèlix.   

 


