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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 

 

 

Data  28/01/2021 

Hora  19.00h  

Nº de participants  5 persones participants 
3 tècnics/ques municipals  

Lloc Reunió virtual 

 

ORDRE DEL DIA:  

1. Presentació als assistents 

2. Presentació i explicació del procés 

3. Principals problemàtiques detectades per àmbits 

4. Recollida de propostes dels participants 

5. Cloenda 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Donades les restriccions del moment pel context de la COVID-19, el taller ciutadà es 

realitza tot telemàtic. Es fa una primera presentació dels aspectes clau del procés:  

 Presentació i explicació del sentit de la sessió: el Pressupost Participatiu 

d’Esplugues.  

 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 el tipus de propostes que es poden realitzar: d’inversió.   

Seguidament, es destaquen els criteris marc que han d’acomplir les propostes. Es 

posen exemples de propostes d’edicions anteriors i es citen els criteris que 

condicionen el tipus de propostes que poden entrar en el procés de votació:  

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 



[Escriba aquí]  [Escriba aquí] 

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 en el debat posterior  

 

PROPOSTES DEL GRUP  

 

NOM DE LA 
PROPOSTA 

ÀMBIT DESCRIPCIÓ 

1. Horts urbans SOSTENIBILIT
AT  

 

Aquesta és una proposta que ja s’ha recollit en altres 
grups de treball. És, però, afegir un suggeriment: en 
cas de sortir com a proposta guanyadora que es 
destini una part dels horts a persones aturades o en 
situació de vulnerabilitat.   

2. Compra 
d’audiollibres   

CULTURA Les persones grans sovint tenen dificultat per poder 
llegir. Els audiollibres, són un recurs que pot apropar 
la cultura a aquestes persones amb més dificultats. 
Els audiollibres podrien estar a la biblioteca i també 
als casals de gent gran. És important que vinguin en 
format CD per facilitar el seu ús.  

3. Ampliar les 
voreres d’accés 
a les escoles  

MOBILITAT  Les voreres on es situen els accessos de les escoles no 
sempre tenen l’amplada suficient com per a garantir 
les mesures de distanciament i seguretat 
recomanades en aquests moments de pandèmia. Es 
demana amb aquesta acció ampliar aquestes voreres 
o bé amb obra o bé eliminant aparcament i ampliant 
la zona de la vorera amb la col·locació de pivots, 
jardineres o algun altre mobiliari urbà. Les escoles 
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que més ho necessitarien són aquelles on la vorera és 
més estreta, principalment les ubicades al barri del 
Gall.  

4. Millora de la 
visibilitat dels 
passos de 
vianants   

MOBILITAT  Es demana actuar en aquells passos de vianants on 
l’aparcament de cotxes propers impedeix una 
visibilitat segura. Es pot actuar o bé col·locant 
aparcaments per a motos o bé eliminant la zona 
d’aparcament més propera al pas de vianants.   

5. Placa 
commemorativa 
dels 50 anys de 
lluita per fer 
arribar el metro 
a Esplugues  

ESPAI PÚBLIC Aquest any farà 50 anys de l’inici de les accions per 
fer arribar el metro a la ciutat d’Esplugues. Es demana 
la col·locació d’una placa informativa i 
commemorativa d’aquest moviment en la zona del 
Pont d’Esplugues. Es posa com a referència la placa 
del rellotge del Pont d’Esplugues. 

6. Ampliació de la 
vorera del C/ 
Caquis 

MOBILITAT Es tracta d’un carrer molt concorregut  per la seva 
ubicació,  propera  tant al centre comercial 
Finestrelles com al centre educatiu Matilde Orduña. 
Tot i que la vorera d’aquest carrer és prou ampla, hi 
ha un petit tram on els cotxes poden aparcar i la 
vorera queda molt estreta. Això dificulta el pas de la 
gent i el manteniment de les mesures de 
distanciament.  
Es demana l’ampliació de la vorera en aquest tram 
més estret. 

 

7. Acabar 
d’asfaltar el 
pàrquing públic 
ubicat a Can 
Clota 

MOBILITAT L’aparcament es va asfaltar i condicionar uns anys 
enrere. No obstant, encara hi ha zones que no estan 
asfaltades i que dificulten el pas i aparcament dels 
cotxes.  Es demana asfaltar aquestes parts.  

8. Millora de la 
il·luminació de 
l’accés del Parc 
de Can Vidalet  

IL·LUMINACI
Ó 

El parc de Can Vidalet, especialment l’accés que està 
al costat de l’escola d’adults, no té una il·luminació 
suficient quedant racons foscos que donen sensació 
d’inseguretat. Es demana millorar la il·luminació 
actual. 

9. Escales 
mecàniques de 
baixada a la 
plaça de la 
Bòbila i millora 
de les existents 

ACCESSIBILIT
AT 

Es demana la col·locació d’unes escales mecàniques 
que donin accés a la plaça de la Bòbila, però de 
baixada. A més, les de pujada que ja existeixen 
s’espatllen tot sovint. Per aquesta raó es demana una 
millora de les ja existents.  

10. Replantar arbres 
i recuperar les 
fonts i els 
aqüífers de Sant 

SOSTENIBILIT
AT  

Sant Pere Màrtir és un espai de molta afluència, gran 
pulmó verd de la ciutat i l’accés al Parc de Collserola. 
Es demana realitzar una acció per a recuperar la part 
més natural d’aquest espai amb la plantació d’arbres 
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Pere Màrtir a tota la faldilla de la muntanya i la recuperació dels 
aqüífers i fonts  d’aquesta. 

 


