SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST
PARTICIPATIU – CLASSE DE CATALÀ, NIVELL
INTERMEDI CFA EUGENI D’ORS

DATA

4/01/2019

LLOC

CFA Eugeni D’Ors

HORA INICI

9.30h

HORA FI

10.15h

NÚM. PARTICIPANTS

13

ORDRE DEL DIA
09.30h
09.35h
09.50h
municipi
10.00h
10.15h

Presentació
Explicació del procés
Minuts de reflexió en petits grups per a pensar en necessitats del
Posada en comú de les idees
Cloenda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La sessió inicia amb la presentació de la sessió i l’explicació del sentit de la
mateixa. La majoria de participants no coneixen el Pressupost Participatiu
d’Esplugues.
Amb la finalitat que totes les persones participants coneguin bé què és i com es
desenvolupa el Pressupost Participatiu, es destina el gruix de la sessió a
explicar en què consisteix aquest procés de participació i les novetats de la
sisena edició.

Primerament, s’explica què són i quin és l’objectiu del Pressupost Participatiu
d’Esplugues i alguns elements clau com a procés de decisió ciutadana: la
capacitat d’inversió i la participació d’unes 1400 persones la passada edició.
En segon lloc, 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
Participatiu.

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.ç
o No poden ser propostes guanyadores d’altres edicions.

S’emplaça als assistents 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. D’altra banda se’ls informa que tenen dos dies de
tallers de propostes per a assistir i debatre amb altres veïns i veïnes del
municipi.

Encara que la sessió és de presentació, resta un petit temps per tal de poder
recollir possibles propostes dels alumnes de català del CFA Eugeni d’Ors. Per
tal de combinar la presentació amb la classe de català es donen 5 minuts
perquè cada alumne s’organitzi amb els seus companys del costat i puguin
proposar idees per a millorar la ciutat d’Esplugues. Desprès de 5 minuts, es
posen en comú. D’aquesta manera i un cop les propostes siguin a la
Plataforma els propis alumnes hauran de revisar-les, comentar-les i detallar-les.

Propostes sessió de presentació a la classe de Català intermig al
CFA Eugeni d’Ors
Nom de la
proposta
Compra de
material per a
fer un
Cinefòrum a
Esplugues

Adequació i
obertura de
l’antiga
piscina
municipal de
Can Vidalet
Instal·lació
d’una escala
mecànica al
CFA de
l’Eugeni d’Ors
Compra de
material per a
poder fer
proves d’ADN
als
excrements
dels gossos
que hi ha al
carrer
Habilitar
pipicans i
instal·lació de
papereres
amb bosses
per als
excrements
dels gossos

Descripció
En realitat, la proposta desitjada és la de la creació d’un Cinema a
Esplugues. Es reivindica la necessitat d’un cinema en un municipi
que és prou gran i que té espais i equipaments suficient per a poderho fer. Donat que aquesta proposta no és possible per motius de la
normativa del Pressupost Participatiu, es transforma la proposta en
la compra de material per a poder fer un Cinefòrum. Encara que com
a tal no asseguraria el Cinema, donaria la possibilitat a que els
equipaments que el tinguessin en poguessin fer. Com a espai
concret, proposen comprar-ho per la Baronda.
La piscina municipal descoberta que hi ha actualment a Esplugues
és insuficient per a tota la població. Per això els assistents proposen
la reobertura de la piscina descoberta municipal de Can Vidalet. La
infraestructura segueix construïda i es valora que podria ser una
forma més econòmica i ràpida d’instal·lar una piscina.
L’accés a l’Eugeni d’Ors pel carrer dels Cedres no està adequat per
a persones grans, amb mobilitat reduïda, persones amb cotxet, etc.
A més, en una zona on hi ha prou gent gran i persones amb cotxets.
Es tractaria d’instal·lar una escala mecànica a les escales d’entrada
de l’equipament.
La queixa sobre els excrements dels gossos és prou general. Es
percep una falta greu d’incivisme per part d’alguns propietaris. Com
a solució es proposa la compra del material necessari per a fer les
proves d’ADN als excrements dels gossos.

La queixa sobre els excrements dels gossos és prou general. Es
percep una falta greu d’incivisme per part d’alguns propietaris, d'altra
banda també es percep manca d’espais adequats per als gossos.
Per tant es proposen dues actuacions diferents:
- La creació i adequació de zones com a pipicans.
- La instal.lació de papereres amb bosses per als excrements.
Pel que fa les papereres es creu necessari per a tot el municipi. Pel
que fa el pipican, com a zona on fer-lo es proposa Can Vidalet.

Tot i que no són susceptibles d’entrar al pressupost Participatiu d’Esplugues,
per qüestions de normativa, els assistents volen deixar constància de:
-

La manca de recursos i desorganització a l’Ambulatori de Can Vidalet
La necessitat d’una normativa/ordenança de civisme. Especialment pel
que fa les els animals domèstics i els seus excrements.

Finalment, es recorden els punts centrals del calendari del procés: les sessions
participatives del dia 5 i 8 de Febrer i el final de la fase d’elaboració de
propostes i es dona per conclosa la sessió.

