TALLER DE PROPOSTES CENTRE MUNICIPAL PUIG
COCA

DATA

24/01/2017

LLOC

Centre Municipal Puig Coca

HORA INICI

10.00h

HORA FI

11.45h

NÚM. PARTICIPANTS

13

ORDRE DEL DIA
10.00h
10.10h
10.45h
11:15h
11.45h

Recepció dels i les participants
Benvinguda i explicació del procés
Grups de treball per fer propostes
Posada en comú
Cloenda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La sessió inicia amb la presentació dels i de les assistents al taller. La majoria
de participants coneixen i han participat en edicions anteriors del Pressupost
Participatiu però hi ha cinc persones que no coneixen i no han participat en el
procés. Amb la finalitat que totes les persones participants coneguin què és el
Pressupost Participatiu, es destina la primera mitja hora a explicar en que
consisteix aquest procés de participació.

Primerament es reprodueix el vídeo de la nova edició on es concentren els
elements claus del Pressupost Participatiu.
Seguidament, s’aprofundeix en elements principals del procés, concretament
s’expliquen les grans fases del procés i la quantitat d’inversió que aquest any
es pot fer: 280.000€.
Del 7 de Desembre al 19 de Desembre
Informació i difusió
Del 21 de Desembre al 10 de Febrer
Elaboració de propostes
De l'11 de Febrer al 17 de Març
Estudi tècnic, econòmic i estratègic de les propostes
Del 20 al 31 de Març
Priorització de les propostes
Del 2 d’abril al 4-5 de Maig
Votació final

La fase
‘exclusiva’ de
difusió acaba el
19 de desembre
amb la
Presentació del
PPE, però la
difusió
d’informació és
un eix
transversal del
procés que
continua al llarg
del Pressupost
Partipatiu.

A partir de juny
Execució i rendició de comptes

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 Han de fer referència a inversions.
o Han de ser legals.
o Han d’estar dins les competències directes i assumides per
l’Ajuntament.
o No han de ser anònimes.
o Han de ser concretes i avaluables econòmicament.
o Han de ser viables tècnicament.
o Han d’ajustar-se als diners destinats al pressupost participatiu
i no generar despeses addicionals.
o Han de plantejar accions sostenibles, que no comprometin les
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les
generacions presents i futures.
o No han de generar situacions d’exclusió social.
Abans de començar amb els grups de treball per a la elaboració de propostes
se’ls emplaça a visitar la Plataforma per tal de seguir de forma més personal el
procés i per a poder seguir fent propostes o comentar-ne d’altres:
espluguesparticipa.diba.cat.

A més, s’explica que la ciutadania comptarà també amb altres vies de
participació: per una banda de jornades presencials i per altre de punts de
suport mòbils que es distribuiran per la ciutat.
Després d’una ronda de consultes per acabar d’esclarir dubtes, els i les
participants són dividits en 4 petits grups de treball per a poder pensar i
elaborar propostes.

Un cop es treballen les propostes en grups reduïts es destinen 30 minuts per
posar-les en comú. Per tant, es torna a formar un grup únic. Cada grup
presenta i defensa les propostes que han estat treballat en els grups reduïts i,
alhora, van essent escrites al plafó.
Un cop totes les propostes s’han mencionat, arriba la fase de votació. Cada
persona participant compta amb tres vots (simbolitzats amb tres gomets) que
han de donar a les propostes escrites al plafó.
Finalment, s’escullen les 5 propostes més votades. Aquestes 5 propostes
passaran a la següent fase i s’introduiran a la plataforma online per tal que
puguin ser comentades per altres participants.
Es recorda, que si alguna persona encara vol impulsar alguna de les propostes
no finalista, pot fer-ho a títol individual a la plataforma.
Amb tot, de les 15 propostes que sorgeixen al taller participatiu del Puig Coca,
5 són les més votades. A continuació es recullen les propostes:

Propostes taller participatiu Puig Coca
Nom de la
proposta
Cadira aquàtica
amb elevador
hidràulic per la
piscina municipal
coberta per
persones amb
diversitat funcional

Millora de la
visibilitat en els
passos de vianants.

Adaptar un espai
d’un equipament
municipal al barri
de La Plana i
destinar-lo a cursos
i tallers de formació
Adequar
l’accessibilitat a la
zona infantil del
parc 11 de
setembre amb la
inclusió de jocs
adaptats per infants

Descripció

Vots

La proposta és la compra d’una cadira aquàtica amb
elevador hidràulic per facilitar l’accés a la piscina a
persones que tenen una mobilitat reduïda o presenten
una diversitat funcional.
Actualment les persones que van en cadira de rodes
tenen moltes dificultats per accedir dins de la piscina.
Exemple de la cadira:
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La proposta respon a la necessitat d’incrementar la
seguretat als passos de vianants a través d’impedir que
vehicles de grans dimensions com furgonetes puguin
aparcar arran del pas de vianants. Els nous processos
d’obres, urbanització i remodelació que es duen a terme a
la ciutat ja preveuen posar pilones o reservar per motos
l’espai arran del pas de vianants amb la finalitat de
permetre la visibilitat a l’hora de travessar. No obstant,
encara queden moltes zones sense modificar.
Per tant, cal fer primer un estudi per saber quins són els
passos de vianants que tenen aquesta problemàtica i
posteriorment, intervenir per millorar la visibilitat i la seva
seguretat. Es proposa prioritzar els passos de la xarxa
principal de mobilitat de vianants.
La proposta consisteix en l’adaptació i remodelació
interior d’un espai a un equipament municipal que ja
existeixi al barri de La Plana per poder desenvolupar
activitats guiades en aquest barri.
L’espai estaria obert a la ciutadania i especialment a les
entitats, per tal que puguin reservar-lo per realitzar tallers i
cursos de formació per infants, joves i adults.
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Les persones que van en cadira de rodes o tenen
mobilitat reduïda tenen problemes per poder accedir al
Parc 11 de setembre. Cal fer una rampa que permeti
arribar al parc amb facilitat i també introduir alguns jocs o
aparells que siguin adaptats per infants i joves amb
diversitat funcional.

4
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amb diversitat
funcional
Introduir jocs
infantils adaptats
per infants amb
diversitat funcional
als parcs

Els jocs infantils que hi ha als parcs d’Esplugues no
s’adapten a les diversitats funcionals que puguin tenir els
infants d’Esplugues. Per això, es proposa introduir
aparells i jocs que estiguin adaptats per persones amb
alguna discapacitat física o psíquica.
Per tal que tothom pugui accedir-hi, caldria que hi hagués
un parc amb aquests jocs a cadascun dels barris
d’Esplugues.
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A continuació es presenten les propostes que no han aconseguit suficients vots i per tant
no han estat incorporades a la plataforma:
Millora
accessibilitat
piscina i ombres a
la zona de gespa
Ombres als patis de
les escoles
(Proposta edició
anterior)
Adaptar un espai
de bugs musicals
per a grups locals

Material esportiu
per gent gran al
parc de les Moreres
Adequar els
aparells del parc
Ciutat Hospitalet
Mapa DEAS i
campanya
d’informació a tot el
municipi

Barrar parc c/ 8 de
març amb Rovellat
per evitar que sigui
utilitzat com a
pipican

Falten ombres als voltants de la piscina municipal
descoberta. Per altra banda, existeix una dificultat en
l’accés per persones amb cadira de rodes. Es proposta
incrementar les ombres en les zones de gespa i fer
l’accés a la piscina accessible.
Cal posar elements que proporcionin ombra en els patis
de les escoles del municipi d’Esplugues. Es prioritza que
l’ombra s’assoleixi amb materials naturals com per
exemple arbres. Si no fos possible dona a criteris tècnics
caldrà valorar fer ús de lones o altres elements.
Esplugues comparà amb un Auditori però no té espais
d’assaig per grups de música local o per persones
individuals que necessiten assajar. La proposta preveu
habilitar en algun equipament públic diferents habitacions
de dimensions reduïdes. Han d’estar insonoritzades per
poder assajar.
El material esportiu que hi ha està obsolet i cal que es
renovi.
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Els aparells que hi ha actualment al parc com ara
l’engronsador estan fets malbé o estan fora d’ús pel seu
mal estat. La proposta aconseguiria millorar el parc
incorporant nous aparells.
Per tal de que els veïns i les veïnes sàpiguen on es troben
els desfibril·ladors es proposa instaurar cartells i/o
pantalles al municipi que projecten o incloguin un mapa
indicant la localització dels DEA. Alhora, la proposta
inclou preveure la realització d’una campanya informativa
per formar a les persones del municipi en els
procediments a seguir en casos de problemes cardíacs.
La problemàtica que es genera en aquesta zona és l’ús
indegut del parc pels gossos. El parc no està previst com
un pipican i els amos/es no recullen els excrements
generant malestar als veïns i veïnes. Es proposa barrar el
parc per tal que no hi puguin entrar els gossos.
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0

1

2

1
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Millora del
paviment de
l’Avinguda Cornellà
de la Part de la
Montesa a
Francesc
Correcan al Parc
dels Torrents a la
zona del llac
Ombres als parcs
de tots els barris, 1
per barri

Les llombardes de l’Avinguda Cornellà s’aixequen essent
un element d’inseguretat. Cal canviar-les i arreglar el
passeig.
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La proposta es necessària per tal d’assegurar que les
persones que passegen pel Parc dels Torrents no es
veuen incomodats per gossos. D’aquesta manera, els
gossos tindran una zona per córrer.
Cal posar elements que proporcionin ombra als parcs de
les escoles del municipi d’Esplugues. Es prioritza que
l’ombra s’assoleixi amb materials naturals com per
exemple arbres. Si no fos possible dona a criteris tècnics
caldrà valorar fer ús de lones o altres elements.
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