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ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021 
 

 

Data  04/02/2021 

Hora  10.00h  

Nº de participants  7 persones  

Lloc Reunió virtual, grup 2n del programa de 
dinamització sociocultural i esportiu de la gent 
gran 

 

 

ORDRE DEL DIA:  
1. Presentació als assistents 

2. Presentació i explicació del procés 

3. Recollida de propostes dels participants 

4. Cloenda 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
En situació de pandèmia, els grups pertanyents al programa de dinamització 
sociocultural i esportiu de la gent gran han canviat el format de realitzar les seves 
activitats i cursos. En aquest cas, el grup amb el que ens trobem es troba de forma 
telemàtica a través de videotrucades amb l’aplicació de WhatsApp. Per tant, des de la 
dinamització del Pressupost Participatiu no es pot fer una dinàmica a partir d’una 
presentació.  

Per tant, la sessió s’adapta a una conversa divulgativa del projecte del Pressupost 
Participatiu 2021. Durant la trobada s’explica:  

• 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:  
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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 

Finalment, es demana al grup si té propostes a fer per tal de recollir-les i que entrin al 
procés. A continuació, les presentem:  

 

PROPOSTES DEL GRUP  

NOM DE LA 
PROPOSTA 

ÀMBIT DESCRIPCIÓ 

1. Millora de la 
zona de la 
Plaça de la 
Constitució 

Mobilitat La zona de la Plaça de la Constitució (La Miranda) és 
un nínxol de mobilitat al barri i presenta alguns 
inconvenients. Per això, cal millorar-la per evitar 
certes situacions de risc. Els participants proposen: 

• Ampliar la zona de carretera per facilitar la 
mobilitat de vehicles particulars i, sobretot,  
d’autobusos que solen tenir problemes per 
poder donar la volta sense perillositat.  

• Arranjar algunes zones de les voreres on hi 
ha irregularitats produïdes per les arrels dels 
arbres.  

2. Arranjament 
dels carrers 
Dr. Ferran i 
Dr.Gimeno   

MOBILITAT Els carrers de Doctor Ferran i de Doctor Gimeno  
estan deteriorats i en molt mal estat. Es proposa 
arranjar-los per a poder circular amb major seguretat 
i de forma més agradable.  

3. Arranjament 
del C/Sant 
Mateu  

MOBILITAT El carrer Sant Mateu que porta des de Països 
Catalans fins a Finestrelles està en mal estat i ple 
d’irregularitats i deteriorament. Per això es proposa 
arranjar-lo.  

4. Més 
papereres i 
pipi cans a La 
Plana 

ESPAI 
PÚBLIC 

Veïnes de La Plana fan notar que al barri hi ha un 
incivisme agreujat amb els amos dels gossos. 
Especialment amb els excrements. Per això 
proposen:  

• instal·lar papereres per a excrements de 
gossos al llarg del barri.  

• habilitar un pipi can en la zona més cèntrica 
del barri. 

 

5. Instal·lació de 
bancs  a la 
zona del Pou 
d’en Fèlix 

ESPAI 
PÚBLIC 

Les veïnes creuen que hi ha pocs espais de descans 
en l’espai públic de la zona del pou d’en Fèlix. Això 
afecta, especialment, a les persones grans. Per això 
proposen:  
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• Realitzar una petita prospecció sobre els 
espais/carrers on no hi ha cap element de 
descans 

• Instal·lar nous bancs allà on calgui.   

6. Posar zones 
verdes als 
laterals de la 
carretera 

ESPAI 
PÚBLIC 

Els laterals de les carreteres que connecten el 
municipi amb la resta solen tenir zones verdes o 
enjardinades als laterals. Tot i així, hi ha algunes 
zones on no n’hi ha o on els arbres no han arrelat bé 
i ara són zones grises. Es proposa treure els arbres 
que no poden arrelar i cobrir aquestes zones i altres 
sense verd amb arbustos, jardineres i buguenvíl·lees. 
 

 

Més enllà de les propostes mencionades, les participants donen suport a una de les 
propostes que ja es va fer en altres grups. Es cita: 

• Renovació del material esportiu de les activitats de la gent gran. 

 

A més, els participants traslladen algunes incidències i preocupacions que, tot i no 
poder entrar en el procés per incompliment de criteris, volen que arribin a l’ajuntament:  

• El pas elevat de l’Isidre Martí encara no està arreglat i segueix produint 
situacions de perillositat. Es demana que es prioritzi l’actuació.  

Finalment, l’explicació acaba insistint en la possibilitat d’usar la plataforma online per al 
procés del Pressupost Participatiu i per a la majoria de processos de participació 
ciutadana. A més, s’avisa que se’ls enviarà l’enllaç de la plataforma a través del grup 
de WhatsApp i el vídeo de presentació del projecte.  

 


