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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

 

Data  19/01/2021 

Hora  10:00h 

Nº de 
participants  

26 

Lloc Escola UTMAR 4t 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. 
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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.  

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€) 
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 
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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  

 

NOM DE LA PROPOSTA DESCRIPCIÓ 

1. Fonts i bancs més 
grans (longitud) als 
parcs  

Els i les joves troben a faltar espais a l’aire lliure còmodes per a poder estar 
tots junts. En aquest cas, demanden la instal·lació o renovació de bancs 
llargs en alguns parcs d’Esplugues i la instal·lació de fonts properes. Els parcs 
esmentats són: 

• Parc Can Vidalet 
• Parc de Blas Infante 
• Pou d’en Fèlix 

2. Estudi prospectiu 
de punts d’aigua 
per a establir la 
instal·lació dels 
prioritaris 

Els i les joves troben a faltar punts d’aigua en l’espai públic, ja sigui perquè 
no n’hi ha o perquè els que hi ha no funcionen o estan en mal estat. Tot i 
així, són conscients que no es poden posar punts d’aigua en tots els parcs. 
Per això fan una proposta en dos fases:  

• Estudi prospectiu de punts d’aigua a Esplugues.  
• Instal·lació o reforma en els punts prioritaris.  

3. Serveis públics en 
diferents places i 
parcs  

Les joves troben a faltar serveis públics als carrers i places. Especialment, per 
a diferents perfils de població que acostumen a amortitzar aquests espais a 
l’aire lliure (jove, famílies, gent gran). Els i les joves proposen instal·lar-los a: 

• Obrir els serveis habilitats-parc Can Vidalet, que molts cops són 
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tancats.  
• Rambla Verge del Carme 
• Parc de la Solidaritat  

4. Reformar pèrgoles 
del Parc de la 
Solidaritat, cobrint 
el sostre 

Les pèrgoles del Parc de la Solidaritat són valorades, però no són suficients: 
els sostres segueixen quedant oberts i, quan plou, queden inutilitzables. Per 
això, els joves demanden cobrir els sostres en la seva totalitat.  

5. Habilitar una sala 
lúdica per a la gent 
jove a l’Espai 
Remolí 

Els i les joves troben a faltar espais lúdics en interiors, especialment per a 
l’hivern. Proposen fer una sala polivalent i lúdica a l’Espai Jove remolí que 
consti de:  

• Billar, Futbolins i Dards 
• Jocs de taula 
• Sofàs 
• Equip de música 
• Màquines expenedores o altres alternatives de begudes i menjar. 

6. Habilitar pista 
esportiva polivalent 
oberta  

Els i les joves demanden una pista polivalent (no gespa) per a fer diferents 
esports. Una proposta d’ubicació és l’espai del C/Sant Mateu, 35. En aquesta 
pista es demanda que hi hagi porteries amb reixa, canastes de bàsquet i 
bancs, papereres i algunes jardineres o elements verds.  

7. Escenari públic per 
poder realitzar 
activitats  

Els i les joves troben a faltar espais a l’aire lliure i públics on poder gaudir 
d’activitats cultuals i d’oci. Per això, es demanda instal·lar un escenari que 
pugui servir per a diferents activitats. La proposta d’espai és a la Plaça 
Catalunya, fora de l’espai del gimnàs de Les planes. 

8. Camp de futbol de 
gespa artificial al 
C/Sant Mateu  

Els i les joves valoren molt l’espai de joc i esport de la pista del Parc de Can 
Vidalet. Per això mateix, troben a faltar més espais d’aquest tipus i proposen 
realitzar: 

• Instal·lació d’un camp de futbol de gespa artificial amb porteries 
(amb xarxa) al C/Sant Mateu, 35. La pista hauria d’estar tancada 
perimetralment i hauria de tenir una xarxa al sostre per a no perdre 
les pilotes. A més, caldria instal·lar-hi una font.  

9. Contenidors 
subterranis en llocs 
poblats  

Els i les joves troben a faltar una disposició dels contenidors més agradable i 
còmode per als ciutadans. Especialment en els lloc més poblats, ja que creen 
forçà molèsties de soroll i, sobretot, d’olors. Per això, proposen dos llocs 
concrets: 

• C/Molí  
• Av. Ciutat de l’Hospitalet.  

 


