
 

 

ACTA SESSIÓ D’ELABORACIÓ DE PROPOSTES – 
GRUP DE CONVERSA AMB PERSONES NOUVINGUDES 

 

DATA 15/01/2020 LLOC Remolí  

HORA INICI 15h 
HORA 
FI 

16.15h 

NÚM. 
PARTICIPANTS 

15 

 

 
ORDRE DEL DIA 
 
15h    Presentació dels i les assistents 
15.05h    Presentació i explicació del procés 
15.20h    Detecció de necessitats i elaboració de propostes 
16.15h    Cloenda  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La sessió inicia amb la presentació i l’explicació del sentit de la sessió: el 
Pressupost Participatiu d’Esplugues. Les participants ja coneixen el projecte de 
l’any passat. Tot i així es fa un recordatori 
 
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, des fa sis anys, va decidir destinar part d’aquests ingressos a 
la decisió ciutadana.  
 
Es destinen uns 20 minuts del temps a explicar el sentit del Pressupost 
Participatiu. 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: 245.000€ i els participants en altres edicions: uns 1.400 en 
l’edició passada. 



 

 

 

  
 
Després d’un treball grupal les persones assistents fan les seves propostes. 
 

 

 

Nom de la 
proposta 

Descripció 

Joguines a la sala 

d’espera dels 

ambulatoris   

Compra de diferents elements de joc a les sales d’espera 
dels ambulatoris, a les zones de pediatria.  

Més jocs infantils 

al parc de la 

Solidaritat  

És un parc on van moltes famílies amb infants. Es demana 
la col·locació de més jocs infantils perquè els que hi ha es 
consideren insuficients.    

Gimnàs de fitness 

a l’aire lliure  

Semblant al que hi ha prop de la Mallola però més gran. 
Aquest està en una zona allunyada i normalment està molt 
ple. Alguns exemples de referència poden ser els que 
estan a la Barceloneta.      

 
 
Altres idees que s’han descartat estar repetides o no ser inversions:  

 Rebaixar el cost de la piscina que fan a l’escola 

 Wifi gratis  

 Wc públics 
 
 

Informació i difusió

S’inicia al desembre de 
2019 i s'estén durant 

tot el procés

Elaboració propostes

Del 28 de novembre          
al 19 de gener

Estudi tècnic i 
estratègic de les 

propostes Del 20 de 
gener a l’1 de març

Aclariments del 2 al 
8 de març

Priorització de les 
propostes

Del 9 al 22 de març

Votació final

De l’1 d’abril al 24 de 
maig (Fira d’entitats)

Execució i rendició de 
comptes

A partir de juny


