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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

 

Data  19/01/2021 

Hora  8:15 

Nº de 
participants  

27 

Lloc La Mallola 1r batx. A 

 

 

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  

 



[Escriba aquí]  [Escriba aquí] 

Seguidament, s’aprofundeix en les 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€) 
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.  
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Presentem les propostes sorgides als diferents grups de treball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES DEL GRUPS  

 

NOM DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ 

1. Millores a la 
piscina de la 
Baronda: lavabos, 
escales i zona 
cafeteria 

La piscina de la Baronda és un espai molt valorat pels joves. Tot i això, hi ha 
millores a realitzar per amortitzar bé l’espai:  

• Les escales que porten a la piscina cal canviar-les per a fer-les més 
accessibles. 

• Els lavabos cal reformar-los per a renovar-los, especialment les dutxes, i 
fer el seu ús més còmode.  

• La zona de la cafeteria cal dinamitzar-la amb bancs i majors elements.  

2. Repetidors de WiFi 
a l’espai públic 

Els i les joves veuen limitada la seva accessibilitat a la xarxa per manca de punts 
d’accés públics i gratuïts. Demanden d’instal·lació de repetidors en punts clau:  

• CEM La Plana 
• CEM Les Moreres 
• Zona exterior Biblioteca Pare Miquel/Pou d’en Fèlix 
• Plaça Magdalena/Ajuntament 

3. Instal·lació de 
bancs amb sostre 
en diferents parcs 

Els i les joves demanden espais adequats per ser a l’aire lliure. Especialment, en 
el context de pandèmia, on la socialització en interiors és menys recomanable. 
Per això demanden la instal·lació de 2 bancs amb sostre (totalment coberts) en 
diferents parcs: 

• Pou d’en Fèlix 
• Parc dels Torrents 
• Parc de la Solidaritat (arreglar-los, cobrint la totalitat del sostre)  
• Zona de l’Espai Remolí  
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4. Habilitació d’espais 
publicitaris per als 
comerços locals   

Els i les joves són conscients de les dificultats del comerç local espluguí per a 
competir amb les grans corporacions de comerç online. Més enllà de produir 
App’s concretes i altres dispositius, els i les joves creuen que cal establir espais de 
publicitat per a tots els comerços locals de la ciutat. Proposen: 

• Espai publicitari al web de l’Ajuntament amb informació bàsica i 
possibilitats de compra en el comerç (online, presencial, etc.) 

• Espai publicitari a la revista municipal del Pont 

5. Carpa sanitària per 
a un ús polivalent   

Els i les joves creuen que cal tenir una carpa sanitària polivalent municipal que 
pugui usar-se segons les necessitats. Actualment, seria bona per a fer PCR’s, però 
hauria de servir per a qualsevol necessitat que pugui descongestionar els serveis 
sanitaris locals.  

6. Habilitació d’espais 
lúdics coberts a 
partir de carpes, 
evitant la 
socialització en 
espais tancats.  

Els i les joves demanden espais adequats per ser a l’aire lliure. Especialment, en 
el context de pandèmia on la socialització en interiors és menys recomanable. 
Per això, demanden la instal·lació de carpes o elements amb sostre a l’espai 
públic on la ciutadania pugui gaudir del seu temps lliure. Aquestes carpes o 
elements cobertors haurien d’incloure: 

• Bancs 
• Papereres 
• Taules  
• Elements d’il·luminació, si en cal  
• Etc. 

 

A més, sorgeixen un parell d’idees que es descarten per no ajustar-se al projecte, però 
de les que es vol deixar constància per a que l’ajuntament en sigui coneixedor i per a 
que faci pressió a altres administracions: 

• Instal·lació de ventiladors als centres d’ensenyament d’Esplugues.  
• Millora de les infraestructures dels centres d’ensenyament d’Esplugues.  


