Estat d’execució de les propostes guanyadores
del Pressupost Participatiu d’Esplugues
Data actualització: març 2022

2019

Elements als parcs per a infants amb diversitat
funcional 250.000 €
A l'octubre de 2020 es va fer una sessió de treball amb el grup impulsor del Playful
Esplugues per definir ubicacions i tipologia de jocs.
Durant el 2021 s'ha treballat en la redacció d'una proposta tècnica que es va
presentar públicament al mes de gener de 2022.
Actualment està en procés de licitació de l'obra. Està prevista la seva execució
durant aquest any 2022.

Millora del pas elevat de l’escola Isidre Martí 15.000 €
Proposta executada al 2021.

2020

Forn per l'escola de cerámica 15.000 €
Actualment està en procés de contractació i es preveu que estigui en funcionament
durant aquest any.

Semàfor Intel·ligent 50.000 €
La proposta d'ubicació inicial està afectada per l'ARE Montesa, per la qual cosa
durant aquest any es buscarà una nova ubicació.

Renovació del web de l’Ajuntament 50.000 €
Durant el 2021 s'ha treballat amb els diferents departaments de l'Ajuntament per
plantejar quin contingut hauria de tenir el nou web.
Actualment està en procés d'execució i està previst disposar del nou web al 2023.

Millora de diverses zones del Parc dels Torrents 130.000 €
Actualment s'està duent a terme la connexió del Parc dels Torrents, amb finalització
prevista durant el primer semestre de 2022.
Un cop finalitzada l'obra, s'iniciarà el procés per executar la proposta guanyadora,
que implica millores en la zona compresa entre entre les Piscines Municipals del
Parc dels Torrents i el Camp Municipal de Futbol Salt del Pi.

2021

Llibres de cultura popular per a la Biblioteca 1.500 €
S'ha treballat amb la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues una
proposta de llibres. Durant aquest any es procedirà a la seva compra i s'habilitarà
un espai a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues dedicat a la Cultura popular i
tradicional.

Edició d'un llibre-CD amb les músiques de la Festa
Major d'Esplugues 35.000 €  0 €
La proposta no es podrá executar donat que no és una proposta d’inversió. Va
haver un error en la seva acceptació durant la fase “Estudi tècnic, econòmic i
estratègic” de de les propostes de l'edició 2021.
L'import corresponent a aquesta proposta s'inclourà a la resta de propostes
guanyadores de l'edició 2021.

Rèpliques en petit dels Gegants perquè els puguin dur
els i les nenes 30.000 €
Actualment està en procés de preparació de la licitació per a la contractació d'una
empresa que confeccioni les rèpliques durant aquest any. Es treballarà amb la
Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues per concretar l'encàrrec.

Ampliació de les voreres d'accés a 2 centres educatius
70.000 €

La proposta d'inclourà en el moment que es procedeixi a la renovació dels carrers
Lluis Millet i Francesc Moragas. Durant el 2022 es durà a terme el procés de
redacció del projecte, posteriorment es farà una Audiència d'Obres per a cada
carrer, en la qual es presentaran els projectes a la ciutadania i es podran fer
aportacions abans de l'aprovació del projecte final i l'inici de les obres, previst per
al 2023.

10 refugis per a gats 30.000 €
S'ha dut a terme 1 dels 10 refugir previstos. La resta es duran a terme en els
propers mesos, de manera coordinada amb les entitats relacionades amb el
benestar animal de la ciutat.

Horts Urbans Públics 51.500 € + 35.000 €
Va ser la 6a proposta més votada, i es va acordar destinar el romanent del
Pressupost Participatiu. S'iniciarà el procés de licitació del projecte d'obra aquest
any.

