TALLER DE PRESENTACIÓ AL GRUP DE CATALÀ DEL
PUIG COCA

DATA

06/02/2017

LLOC

Centre Municipal Puig Coca

HORA INICI

17.30h

HORA FI

18.15h

NÚM. PARTICIPANTS

8

ORDRE DEL DIA
17.30h
17.45h
18:00h
18.15h

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 de la dinamitzadora i amb un seguit de
preguntes per contextualitzar el Pressupost Participatiu: Quines accions i
tasques du a terme l’Ajuntament? Quines són les seves fonts d’ingressos? Tots
els ajuntaments fan el mateix amb els diners que reben?.
Seguidament s’emmarca el Pressupost Participatiu com la delegació d’una part
del Pressupost a la ciutadania per que ella decideixi quina acció dur a terme.
Tot seguit, s’aprofundeix en les formes de participar: virtual i presencial
(s’exposen les dates per poder assistir als últims tallers presencials) i també
s’expliquen els elements principals del procés, concretament s’expliquen els
moments a participar i la quantitat d’inversió que aquest any es pot fer:
280.000€.
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.

Després d’una ronda de consultes per acabar d’esclarir dubtes, els i les
participants són dividits en 3 petits grups de treball per a poder pensar i
elaborar propostes.
Un cop es treballen les propostes en grups reduïts es destinen 15 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.
Algunes de les propostes presentades no són d’inversió i es comenta al grup
recordant els criteris d’admissió de la proposta. No obstant es vol que siguin
recollides.
A continuació es recullen les propostes:

Propostes de la presentació al Grup de català del Puig Coca
Nom de la proposta
Coberta no fixa a les
pistes i espais de
joc oberts a l’aire
lliure al barri de La
Plana
Punts fixes de
difusió dels recursos
a Esplugues sobre
violència masclista
Adequar el carril bici
de l’Avinguda
Cornellà
Instal·lació d’un
sistema públic de
lloguer de bicicletes
a la ciutat
d’Esplugues

Descripció
Quan plou els nens, nenes i jovent que estan jugant no poden
quedar-se al carrer i han d’anar a espais tancats. Per tant, es
proposa fer una coberta en aquells parcs i pistes on sigui
possible instal·lar-la. Es concreta al barri de la Plana però
caldria fer-ho en diversos parcs, pistes o espais de joc arreu
del municipi.
La proposta és abastir la ciutat de panels informatius on es
doni informació sobre institucions, organismes i serveis del
municipi d’Esplugues als quals adreçar-se en cas de sofrir cap
mena d’agressió o assetjament.
La proposta és millorar el carril de bicis a l’Avinguda Cornellà
ja que actualment està en mal estat i genera inseguretat
La proposta és tenir un sistema semblant al bicing de
Barcelona per tal de poder gaudir de bicicletes d’ús públic
amb un lloguer amb preus assequibles.
La xarxa d’aquest servei podria estar vinculat a la xarxa de
Bici de Barcelona.

Altres propostes sorgides que no s’introduiran a la plataforma donat que no
compleixen els criteris marc:
Nom de la proposta
Protectora d’animals
municipal

Descripció
Atès l’existència d’animals al carrer abandonats, més en
concret gats i gossos, es fa necessari comptar amb un Centre
municipal de protecció dels animals que dugui tasques de
recollida, de cura dels animals, i alimentació d’aquells gats i
gossos que són al carrer.

Vigilants de nit en
punts més insegurs
d’Esplugues.

Els o les vigilants de nit estarien encarregats de salvaguardar
la ciutadania. La demanda respon als casos d’assetjament
que sofreixen les dones. Aquests/aquestes agents
s’encarregarien de donar seguretat a la ciutadania -més
especialment a les dones- i dissuadir als assetjadors.
La proposta inicial és la concertació d’un major número de
places públiques en les residències privades. Donat que
aquesta tasca no és competència de l’Ajuntament però hi ha
una necessitat de places amb preus públics a les residències
per persones grans, es proposa la construcció de la
residència municipal
Campanya a les escoles de primària públiques de tot el
municipi sobre cursos d’intel·ligència emocional

Construcció d’una
residència municipal
per persones grans
al municipi
Campanya sobre
cursos
d’intel·ligència
emocional

