PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
D’ESPLUGUES 2019

DATA

01/02/2019

LLOC

IES La Mallola

HORA INICI

14.00h

HORA FI

15.00h

NÚM. PARTICIPANTS

40-45

ORDRE DEL DIA
14.00h
14.10h
14.15h
14.40h
15.00h

Recepció dels i les assistents
Benvinguda i presentació
Explicació del procés
Detecció de necessitats i recollida de propostes del grup
Cloenda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La sessió inicia amb la presentació i l’explicació del sentit de la sessió: el
Pressupost Participatiu d’Esplugues. La gran majoria de participants no
coneixen que és un Pressupost Participatiu ni que l’Ajuntament d’Esplugues
compta amb aquest procés. Només dos o tres alumnes el coneixen.
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 va decidir destinar part d’aquests ingressos a
la decisió ciutadana.
Es destina el gruix del temps a explicar el sentit del Pressupost Participatiu.
Primer, i com a element central per als assistents: la votació és a partir dels
16 anys i per a tothom que estigui empadronat al municipi.
Seguidament, s’aprofundeix en les elements principals del procés,
concretament s’expliquen les grans fases del procés, la quantitat d’inversió que
aquest any es pot fer: 280.000€ i els participants en altres edicions: uns 1.400
en l’edició passada.
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
A partir de juny
Execució i rendició de comptes

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.

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.
o No poden ser propostes guanyadores d’altres edicions.
Finalment, es destina un últim moment d’explicació per veure la plataforma
(espluguesparticipa.diba.cat.) i mostrar alguns exemples de les propostes que
altres veïns i veïnes han fet per a aquesta edició del Pressupost Participatiu
d’Esplugues. D’aquesta forma s’introdueix als assistents a veure exemples
pragmàtics del que s’ha plantejat durant la presentació.

Durant el que resta de la sessió, els i les joves expressen possibles necessitats
i millores que detecten al municipi. D’aquestes, en sorgeixen 3 que es
converteixen en Propostes del grup de 1r de Batxillerat de la Mallola per al
Pressupost Participatiu 2019:

3 Propostes dels i les joves de 1r de Batxillerat de l’IES La Mallola
Nom de la
proposta
Ajust del temps de
pas de vianants
dels semàfors de la
Plaça la Sardana,
l’Ajuntament i el
Pont d’Esplugues

Adequació de
l’espai dels Jardins
de Ca n’Hospital

Millores al parc
dels Torrents
(entre la pista de
bàsquet i la
piscina)

Descripció
En general, es troba que el temps enrere dels semàfors en verd
per a transeünts és molt curt. Això afecta a tota la població,
però, especialment a aquelles persones amb una major dificultat
de mobilitat (gent gran, persones amb cotxet, persones amb
cadira de rodes, entre altres.). És per això, que es demana un
augment del temps del semàfor en verd per a poder passar amb
major seguretat i comoditat. En especial, en tres semàfors: el de
Plaça Sardana, el de davant de l’Ajuntament i el del pont
d’Esplugues.
Els i les joves demanen tenir més espais adequats per a poder
estar a l’aire lliure de forma còmode. Específicament, creuen
que una bona ubicació per a fer-ho serien els Jardins de Ca
n’Hospital on hi ha molt poca ombra i pocs elements. Proposen
la instal·lació d’elements (tendals, pèrgoles, para-sols, etc.) per
a fer ombra, així com la instal.lació de taules tipus picnic per a
poder sentar-se i tenir un espai adequat.
Els i les joves creuen que a la zona que hi ha entre la pista de
bàsquet i la piscina del Parc dels Torrents cal millorar-la i
incloent nous elements. D’una banda creuen que les pistes de
bàsquet han de ser arranjades. També proposen la instal.lació
de taules tipus picnic

Encara que hi ha idees que sorgeixen durant la sessió que no són susceptibles
d’entrar en el procés del Pressupost Participatiu per qüestions de normativa, els
i les joves volen deixar-ne constància. Aquestes són:
-

La necessitat d’espais d’oci nocturn per a joves
L’adequació d’un espai i un servei per a que hi puguin passat la nit
persones sensesostre.
La creació de festes populars nocturnes organitzades per l’administració
local en dates assenyalades: Carnestoltes, Cap d’Any, Halloween, etc.

Per a concloure la sessió, es recorden als assistents dos aspectes de calendari
rellevants:

-

-

Resten dues sessions presencials de ‘Tallers de propostes’ (el dia 5 a
les 20h al Robert Brillas i el dia 8 de febrer a les 17h a la Biblioteca Pare
Miquel.
La fase d’elaboració de propostes és fins el Dilluns 10 de Febrer. Ja
sigui per a fer-les ells mateixos, així com, per a que informin al seu
entorn.

