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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

 

Data  19/01/2021 

Hora  11.00h 

Nº de 
participants  

27 

Lloc Escola UTMAR  4t 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 

El grup és confinat. Per tant, la sessió es realitza de forma online a través d’una 
plataforma que permet fer petites sales amb grups de treball..  

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€) 
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. Substitució de la pista 
de sorra del Parc de 
la Solidaritat per una 
pista tancada 

Substituir el camp de futbol de sorra del parc de la Solidaritat per 
una pista/camp de futbol semblant a la pista tancada del parc de 
Can Vidalet.   

2. Augmentar km de 
carril per patinet 

Els i les joves valoren els carrils bici/patinet que hi ha a la ciutat i 
valoren els esforços que s’han fet. De totes maneres, creuen que 
cal continuar fent esforços. Per això, proposen habilitar els carrils 
que manquen per connectar la xarxa a la zona del tramvia.  

3. Estudi i priorització 
de de l’ampliació de 
les voreres 

Algunes de les voreres de la ciutat son molt estretes i poc 
còmodes per caminar plegats, per cotxets o per persones grans. 
Per això, i conscients que el pressupost no arriba per a realitzar 
tots els canvis, els joves proposen un treball en dues fases:  

• Estudi prospectiu de les voreres que cal ampliar 
• Arranjaments, segons pressupost i priorització.  

4. Revisió i pintura dels 
passos de vianants 

Alguns dels passos de vianants de la ciutat estan molt mal 
senyalitzats (pintura), produint situacions de risc. Per això els i les 
joves proposen pintar-los bé. Caldria fer el procés en dues fases:  

• Prospecció dels passos de zebra de la ciutat.  
• Pintura dels passos de zebra que estan en mal estat.  

5. Millorar la 
il·luminació en els 
punts foscos  

En la ciutat, hi ha punts foscos que produeixen poca seguretat. 
Per això es proposa millorar la il·luminació en aquests punts, 
desprès d’haver fet un estudi prospectiu. Especialment, se’n 
detecten 2:  
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• Església Enric Cuso 
• Av. Ciutat de l’Hospitalet 

6. Arreglar el Pont 
d’Esplugues 

Els i les joves creuen que el pont d’Esplugues està deteriorat. 
Demanden l’arranjament del pont per a fer-lo més segur, 
agradable i transitable.  

7. Gimnàs a l’aire lliure 
a Plaça Blas Infante.  

Els i les joves proposen realitzar un gimnàs  a l’aire lliure a la 
Plaça Blas Infante. Aquest gimnàs, hauria de tenir: 

• Cal·listènia 
• Peses  
• Pista de sorra 
• Etc.  

 

  


