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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

 

Data  21/01/2021 

Hora  09.15h 

Nº de 
participants  

33 

Lloc INS Joanot Martorell, 
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 no coneixen el projecte de l’any passat i es fa 
un bon repàs a l’explicació del projecte i del procés.  

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 

ÀMBIT DESCRIPCIÓ 

1. Semàfors 
intel·ligents per a 
persones 
invidents 

Seguretat/ 
Mobilitat 

Els i les joves d’Esplugues detecten mancances inclusives en la 
mobilitat d’Esplugues. En aquest cas, per a les persones 
invidents. Per això es demanda realitzar una acció en dues fases: 

- Estudi prospectiu de semàfors sense adaptació per 
invidents 

- Instal·lació de semàfors intel·ligents per invidents, segons 
prioritat i pressupost.  

2. Papereres per a 
excrements 
d’animals en tots 
els parcs i pipicans 
de la ciutat 

Espai 
públic 

Els i les joves creuen que manca civisme i una bona gestió de 
residus dels excrements animals. Per això, proposen la instal·lació 
de papereres específiques en els punts clau de la ciutat: parcs i 
pipicans.  

3. Parc de barres i 
cal·listènia en 3 
ubicacions    

Esport Els i les joves troben a faltar espais d’esport a l’aire lliure que, a 
més, siguin espais de lleure. Per això proposen instal·lar 3 parcs 
de barres i cal·listènia amb zona de bancs i fonts d’aigua a: 

• Parc de Can Vidalet 
• Parc dels Torrents 
• Zona propera a Finestrelles 

4. Revisar i reformar 
els elements dels 
gimnasos a l’aire 
lliure  

Esport Els i les joves valoren positivament els diferents aparells de 
gimnàs a l’aire lliure que hi ha a la ciutat, però troben que estan 
poc actualitzats i estan deteriorats. Per això demanden: 

• Prospecció de les diferents zones amb aparells de gimnàs 
i detecció dels que estan en mal estat 

• Renovació dels detectats 

5. Carpes per a 
persones sense 
llar 

Serveis Les persones sense llar necessiten de serveis bàsics per a poder 
assegurar un cert benestar. Tot i que els joves saben que no 
només cal un lloc per a dormir, proposen una mesura puntual: 
instal·lar carpes cobertes i amb uns materials mínims per a ajudar 
aquestes persones.  

6. Pista d’esports 
alternatius al 
futbol al parc dels 
Torrents 

Esports Els i les joves valoren el Parc dels Torrents i creuen que és un 
espai molt adequat per gaudir del temps lliure. Tot i això, troben 
que manquen instal·lacions esportives, alternatives al futbol, per 
a poder fer esport. Per això proposen: 

• Fer una pista polivalent (o vàries independents) on es 
pugui practicar: pàdel, voley i tennis a la zona de les 

Comentario [CB1]:  



[Escriba aquí]  [Escriba aquí] 

grades del Parc dels Torrents. Aquesta zona ha d’estar 
acompanyada de fonts.  

7. Neteja intensiva 
del llac del Parc 
de Can Vidalet  

Espai 
públic 

El parc de Can Vidalet és molt ben valorat, però està deteriorat. 
Concretament, el llac del parc. Es demanda netejar 
intensivament el llac.  

 

A més, els i les joves proposen algunes propostes que ja han estan incloses en 
aquesta edició del pressupost participatiu per altres ciutadans. Per això se’ls demana 
especificar alsguns detalls per a poder incloure’ls com a comentari: 

• Il·luminació de punts foscos: C/Cedres, C/Església i Parc de Can Vidalet.  
• Instal·lar punts de repetidors Wifi als parcs: Parc de Can Vidalet, Parc de la 

Solidaritat i plaça Mireia. 


