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INFORME PROCÉS PARTICIPATIU RELATIU AL PRESSUPOST D’INVERSIONS ESPARREGUERA 2018

1. Antecedents
El Pla d’Actuació Municipal per a 2016-2109 va establir l’objectiu operacional de crear nous
canals i eines de participació per a la ciutadania. Una de les mesures d’aquest objectiu és la
de implementar processos participatius per a la determinació de les inversions municipals,
dins de l’exercici de 2018.
El pressupost de l’exercici de 2017, aprovat inicialment el 21 de desembre de 2016 i
definitivament el 25 de gener de 2017 va incloure l’aplicació pressupostària 130 920 22706,
amb una consignació de 9.000,00 € per a treballs de consultoria dins de la clau orgànica de
despeses de planificació, qualitat i govern obert.
El 29 de setembre de 2017, mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm.2194, es va adjudicar el
contracte menor de serveis de suport al procés de pressupostos participatius per a 2018, per
import de 11.132,00 € a INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, CIF B
63912026.
El 13 de novembre de 2017, el Decret de l’Alcaldia núm.2607 adjudica a ZONA ENGINY,
SL, CIF E65086282, el contracte menor de subministrament d’una eina informàtica per a la
realització del procés.
En el pressupost per a 2018, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària
de 20 de desembre de 2017, es va incloure un aplicació pressupostària per a l’execució dels
projectes escollits per a la ciutadania resultants del procés de pressupostos participatius,
exercici de 2018, amb la codificació 130 924 62700 i denominació Projectes Participació
Ciutadana. La consignació de la referida aplicació pressupostària es fa fixar en 200.000,00
€. Aquest mateix document va preveure una despesa corrent de 18.000 a l’aplicació
pressupostària 110 920 22706 destinada a treballs de consultoria de l’àmbit de planificació,
qualitat ai govern obert.
El 9 de gener de 2018 el Decret de l’Alcaldia núm.16 acorda iniciar l’expedient i la
designació comissió tècnica del procés pressupostos participatius 2018. La referida
Comissió està integrada per les següents persones:
Àrea
Govern

Servei
Secretaria,
Planificació, Qualitat
i Bon Govern

Tècnic/a
Francesc Fernández Ferran

Càrrec
Secretari

Núria Mayoral i Marimon

Cap de Servei de
Secretaria i Planificació
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Vanesa Fuentes Otero
Dolors Muset Rovira

Assessora jurídica
Cap de l’OAC

Comunicació

Cristóbal Zamora Segura

Sistemes
d’Informació

Joan de la Paz Sánchez

Cap de Secció de
Comunicació
Cap de Servei de
Sistemes d’Informació

Territori Urbanisme

Roser Calafell Torras
Sergi Marin Ventura
Maria Rosa Ros Laguia

Tècnic Superior
Arquitecta
Arquitecte Tècnic
Arquitecte Tècnic

El 18 de gener de 2018 el Decret de l’Alcaldia núm.167 aprova les bases i calendari dels
Pressupostos Participatius 2018. D’aquest document es desprèn l’estructura en set fases
d’aquest procés participatiu:


Fase 1. Informació i presentació del procés participatiu



Fase 2. Presentació de propostes



Fase 3. Valoració de les propostes presentades



Fase 4. Publicació de les propostes acceptades



Fase 5. Votació de les propostes



Fase 6: Recompte, selecció i publicació de les propostes resultants



Fase 7: Execució de les propostes
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2. Procés metodològic - metodologia
En el desenvolupament d’aquest procés s’ha utilitzat una metodologia predominantment
digital, sense descartar la presencial.
La tècnica digital ha estat la que ha prevalgut en els fases de presentació i votació de
propostes.
S’ha utilitzat de forma preponderant un mètode presencial en les fases d’informació i
presentació del procés participatiu.
La utilització d’ambdós sistemes no ha estat en cap cas excloent. Així en la plataforma
digital s’han realitzats activitats pròpies de la fase d’informació i presentació del procés,
s’han publicat les bases i la composició dels membres de la Comissió Tècnica, entre d’altres
documents. Per altra banda, a través d’aquest mitjà s’ha anat informant del
desenvolupament del procés.
S’han realitzat trobades presencials, tal com s’indicarà posteriorment, i s’han realitzat
diferents accions informatives a través de Ràdio Esparreguera.
Amb la utilització de les dues metodologies s’ha pretès arribar a un major número de
persones.

3. Procés de participació
A la data d’emissió d’aquest document s’han executat les sis primeres fases.
Fase 1. Informació i presentació del procés participatiu
Aquesta fase s’inicia el 8 de gener de 2018 i finalitza el 2 de febrer de 2018.
El 3 de febrer de 2018 es va realitzar l’acte de presentació del procés dels Pressupostos
Participatius a Can Pasqual. Aquest es va dividir en dues parts, una primera explicativa en
què es va donar a conèixer a la ciutadania la metodologia de treball i els criteris generals del
procés i una segona consistent en un taller deliberatiu.
La primera part de l’acte es va iniciar amb la benvinguda i presentació de l’alcalde, Eduard
Rivas i la Regidora de Govern Obert, Maria Mas. L’exposició dels criteris del procés va anar
a càrrec de la consultoria contractada per a prestar suport en aquest procés. A la segona
part, els assistents, conduits per l’empresa abans referida, van realitzar un exercici de
reflexió sobre possibles propostes a formular.
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Dins dels actes d la Festa Major d’Hivern, el dia 12 de febrer de 2018, es va ubicar un punt
d'informació sobre el procés participatiu a la Plaça de l'Ajuntament en la qual va participar la
regidora de Govern Obert.
L’objectiu d’aquesta fase era donar a conèixer el procés i les formes de participació,
mitjançant la seva difusió a la ciutadania a través del web municipal, plataforma de
participació, xarxes, emissora municipal i trobades.
Per a la seva consecució s’editen tríptics informatius i una pancarta tipus lona que es
trasllada a totes les trobades i queda instal·lada fins a la fase 6 del procés a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.
Fase 2. Presentació de propostes
Aquesta fase s’inicia el 3 de febrer de 2018 i finalitza el 5 de març de 2018.
Durant aquest període aquelles persones, vinculades a Esparreguera, que ho desitgin
poden presentar propostes d’inversió que es duran a terme al municipi. Aquestes s’han
d’ajustar a les bases i s’han de presentar a través de la plataforma de participació. Malgrat
això, l’Oficina d’Atenció Ciutadana presta assistència a qui ho sol·liciti als efectes
d’enregistrar-se al referit aplicatiu i presentar suggeriments d’inversió.
En el transcurs aquesta fase es realitza una trobada amb motiu de la Fira Modernista, el dia
3 de març d’enguany, en què s’instal·la un punt d’informació, dins del perímetre de la fira, a
la Plaça de l’Ajuntament amb la finalitat de prestar assistència als ciutadans interessats en
presentar proposicions.
Es presenten un total de 107 propostes per la ciutadania, malgrat això en l’eina n’hi
apareixen més, les quals són el resultat de proves realitzades per verificar el seu
funcionament.
Fase 3. Valoració de les propostes presentades
Aquesta fase s’estén des del 6 de març i fins el 22 d’abril d’enguany.
La Comissió Tècnica durant aquesta fase s’ha reunit els següents dies:
•
•
•
•
•

19 de març de 2018
23 de març de 2018
5 d’abril de 2018
12 d’abril de 2018
17 d’abril de 2018

En aquestes reunions es procedeix en primer lloc a verificar si les propostes compleixen els
requisits establerts a les bases.
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En segon lloc es procedeix a la seva classificació atenent a la naturalesa de la petició,
d’acord amb el següent:
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitat
Obres en equipaments municipals i vies públiques
Camins per a vianants
Parcs infantils
Enllumenat públic
Pistes municipals de Tennis
Altres que per la seva diversitat no es poden integrar en un dels grups anteriors ni de
formar-ne un d’autònom

En el transcurs d’aquesta fase, la Comissió Tècnica atenent la similitud o semblança de
contingut de les propostes, decideix proposar la seva agrupació a les persones que les van
proposar.
Els membres de la Comissió adscrits a Serveis Territorials van fer la valoració econòmica de
les iniciatives provinents de la ciutadania, a partir de la informació que aquestes contenien.
En aquesta fase la Comissió Tècnica no interactua amb les persones que subscriuen
propostes.
El 20 d’abril es va comunicar a les persones que havien presentat proposta la decisió de la
Comissió de procedir a la seva unificació.
Les propostes resultants d’aquest procés són les següents:

PROPOSTA 1 - SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL. PRESSUPOST 15.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

Títol

63

Tota la Vila

Mobilitat sostenible i pacificació viària

85

Can Rial

Xarxa de camins saludables des de Can Rial

49

Tota la Vila

Entorno sin humo
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PROPOSTA 2 - PACIFICACIÓ TRÀNSIT. PRESSUPOST 40.000.00 €

Identificació

Àmbit afectat

Títol
Bandes sonores per al carrer Masover

18

Mas d'en Gall

26

Francesc Marimon Francesc Macià

Eliminar els semàfors de l'avinguda Francesc
Marimon

54

Francesc Marimon Francesc Macià

Pacificació trànsit avingudes Francesc Marimon i
Francesc Macià i millora enllumenat.

PROPOSTA 3 - SENYALITZACIÓ VIÀRIA – PRESSUPOST 18.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

Títol

19

Mas d'en Gall

Senyalitzacions verticals u horitzontals

79

Centre Vila

Millorar la visibilitat pels vianants de la Cruïlla del
carrer de les Hortes amb Av. Mil·lenari

89

Centre Vila

Millora visibilitat carrer Hortes-Mil·lenari

PROPOSTA 4 - DISSENY ROTONDES – PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació
42

Àmbit afectat
Francesc Marimon Francesc Macià

Títol
Les rotondes del poble.

PROPOSTA 5 - ACCESSIBILITAT EN EL CARRER BARCELONA – PRESSUPOST
40.000,00 €

Identificació
29

Àmbit afectat
Centre Vila

títol
Adaptar les voreres del carrer Barcelona
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PROPOSTA 6 - ARRANJAMENT DE LA BARANA I PAVIMENT ESCALA CARRER
BARCLEONA – PRESSUPOST 20.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

76

Centre Vila

Títol
Connexió entre el carrer de Baix i el carrer
Barcelona.

PROPOSTA 7 - CAMÍ DE VIANANTS I CARRIL BICI PARAL·LEL A LA B-231 –
PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

32

Can Rial

111

Can Rial

Títol
Acondicionat carril bici a Can Rial B231
Condicionar camí peatonal Can Rial - La Plana

PROPOSTA 8 - REPARACIÓ DE CALÇADA A L'AV. ROGER DE LLÚRIA – PRESSUPOST
30.000,00 €

Identificació
83

Àmbit afectat
Can Rial

Títol
Reparació de la calçada Avinguda Roger de Llúria
(Can Rial)

PROPOSTA 9 - PANELLS INFORMATIUS – PRESSUPOST 30.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

34

Tota la Vila

101

Tota la Vila

Títol
Panells informatius Led.
Informació actualitzada i mòbil per tothom
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PROPOSTA 10 - ARRANJAMENT PLACES D'APARCAMENT ACCESSIBLES EXISTENTS
– PRESSUPOST 20.000,00 €

Identificació
109

Àmbit afectat
Tota la Vila

Títol
Arranjament de totes les places d'aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda segons la normativa
actual

PROPOSTA 11 - CAMINS ESCOLARS ACCESSIBLES I SEGURS – PRESSUPOST
40.000,00 €

Identificació
110

Àmbit afectat
Tota la Vila

Títol
Camins Escolars Segurs i Accessibles

PROPOSTA 12 - JOCS INFANTILS INCLUSIUS SEGURS – PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

67

Tota la Vila

91

Tota la Vila

Títol
Parc Infantil Inclusiu: Mobiliari de joc adaptat per a
infants amb capacitats diverses
Millora de parcs

PROPOSTA 13 - PARC DE LA VILA - PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

Títol

33

Parc de la Vila

Potenciar el parc de la Vila

90

Parc de la Vila

Aprofitar més el parc de la Vila
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PROPOSTA 14 - PLAÇA DEL CENTRE- PRESSUPOST 20.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

88

Plaça del Centre Parc Vila

78

Plaça del Centre

Títol
Millora de parcs 0-3
Adequar una part del parc de la Plaça del centre a
franja 0-3 anys.

PROPOSTA 15 - PLAÇA C ANGEL GUIMERÀ- PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

Títol

73

La Plana

Mobiliario urbano parque La Plana

112

La Plana

Jocs infantils fins a 12 anys C/Angel Guimerà

PROPOSTA 16 - ALTRES PARCS INFANTILS DE LA VILA- PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

títol

16

Tota la Vila

Enlluernament i parc infantils/zones verdes

46

Tota la Vila

Parques infantiles

65

Tota la Vila

Millora Parcs infantils i zones verdes

103

Carrer Ponent

Reorganización Parque Infantil Calle Poniente
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PROPOSTA 17 - ZONA ESPORTIVA C LLOBREGAT - PRESSUPOST 30.000,00 €

Identificació
35

Àmbit afectat
Pistes Esportives
Camp de Futbol

Títol
Il·luminació pistes esportives al costat camp de
futbol

PROPOSTA 18 - ENLLUMENAT AV. FRANCESC MACIA - PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació
70

Àmbit afectat

Títol

Av. Francesc Macià Enllumenat AV Francesc Macià

PROPOSTA 19 PAS DE VIANNATS C. BEAT DOMÈNEC CASTELLET AMB
TRAMUNTANA - PRESSUPOST 18.000,00 €

Identificació
63

Àmbit afectat

Títol

Tota la Vila

Mobilitat sostenible i pacificació viària

PROPOSTA 20 - CAMÍ CEMENTIRI- PRESSUPOST 25.000,00 €

Identificació
36

Àmbit afectat
Camí Cementiri

Títol
Arranjament camí circuit cementiri
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PROPOSTA 21 - MOBILIARI URBÀ MAS D'EN GALL- PRESSUPOST 6.000,00 €

Identificació
17

Àmbit afectat
Mas d'En Gall

Títol
Mobiliari urbà pel barri de Mas d'en Gall

PROPOSTA 22 - ROTONDES I ESPAIS VERDS - PRESSUPOST 20.000,00 €

Identificació
100

Àmbit afectat
Tota la Vila

Títol
Arreglar les rotondes i petits espais verds

PROPOSTA 23 - BIBLIOTECA - PRESSUPOST 18.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

6

Biblioteca

11

Biblioteca

45

Biblioteca

Títol
Senyalització Biblioteca Municipal L'Ateneu
d'Esparreguera
Sistema de vigilància a la zona d'audiovisuals a la
Biblioteca
Prestatgeries biblioteca

PROPOSTA 24 - FORNS I TORNS DE CERÀMICA - PRESSUPOST 12.000,00 €

Identificació
38

Àmbit afectat
Escola Arts
Plàstiques

Títol
Forn i torns de ceràmica per a les escoles
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PROPOSTA 25 18.000,00 €

Identificació

BICICLETES GENERADORES D'ELECTRICITAT - PRESSUPOST

Àmbit afectat
Plaça del Centre Parc Cal Vives

52

Títol
Bicicletes generadores d'energia elèctrica

PROPOSTA 26 - ROCODROM - PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació
59

Àmbit afectat
Tota la Vila

Títol
Rocòdrom exterior en forma de torre.

PROPOSTA 27 - CAMÍ DE LA PADRINETA - PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

20 Camí de la Padrineta

Títol
El camí de la Padrineta, un testimoni dels
treballadors i treballadores d’Esparreguera

PROPOSTA 28 - PARC I PISTES ESPORTIVES DE MAS D'EN GALL - PRESSUPOST
28.000,00 €

Identificació

Àmbit afectat

96

Mas d'en Gall

97

Mas d'en Gall

98

Mas d'en Gall

Títol
Tancat de tot el Recinte Esportiu del Mas d'En Gall
Ombrejat de les pistes infantils del Mas d'En Gall
Tancat de les pistes infantils del Mas d'En Gall
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PROPOSTA 29 - CARRER SANT JOAN - PRESSUPOST 35.000,00 €

Identificació
22

Àmbit afectat

Títol

La Plana

Millora carrer Sant Joan i accessos

PROPOSTA 30 - VESTUARIS TENNIS- PRESSUPOST 40.000,00 €

Identificació
25
56
55
60
66
61
64
62
68

títol
Millora de les instal·lacions municipals de Tennis
Reforma local social pistas municipales de tennis
Taquillas para usuarios de la pistas municipales de
Tenis
Club Tenis Esparreguera
Club Tennis Esparreguera
Tenis Esparreguera
Club tennis Esparreguera
Instalaciones Club Tennis Esparreguera
Pistes municipals de tennis

72

Instalaciones municipales de tennis

80

Vestidors club tennis Esparreguera

81

Reformes als vestuaris de les pistes municipals de
tennis
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Fase 4. Publicació de les propostes acceptades
El 23 d’abril es va comunicar a les persones que havien formulat proposta que aquestes no
havien estat acceptades, indicant-se la respectiva motivació, d’acord amb el següent:
a) Per no tractar-se d’un projecte d’inversió

Id.

Títol

Centre Vila
1

7

Tota la Vila

Descripció
El passatge és de molta afluència (nens, pares, avis), per anar a l'escola, a
la biblioteca, com a drecera. Hi ha voreres que no fan l’ús per als vianants,
diferents pilones, brutícia (excrements, vidres, llaunes, plàstics, papers,
vehicle abandonat) per incivisme i poc il·luminat, que donen una imatge de
deixadesa. La proposta seria que estigués prohibit estacionar, excepte 1 o
2 places per a minusvàlids, paviment únic i il·luminació eficient.
Es benefici de tots poder gaudir d’una ciutat neta i saludable. El control
d’animals no es una qüestió animalista sinó que es una obligació el cuidar i
controlar les colònies per mitigar les plagues, zoonosis i/o accidents que
provoquen animals que deambulen sense control i que no tindran mai la
oportunitat de ser acollits. Amb aquest pressupost complert es podrà
solventar totes dues necessitats alhora mitjançant el grup de voluntaris
“Gats del carrer Baix Llobregat".

12

13

Nou sistema per
pagar la zona
blava
d'Esparreguera
des del mòbil

Igual que altres municipis de la comarca, com Sant Feliu de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts o Cornellà, disposar d'un sistema de pagament de la
zona blava a través d'una APP mòbil (per Android i iOS) amb l'objectiu
d'establir un procés més còmode i més ràpid (a través de la geolocalització
del nostre smartphone) i més econòmic, pagant exactament els minuts
apartats.

37

Proposo l'eliminació de només 4 places de pàrquing perquè els pocs
Doble sentit
metres que hi ha entre l'entrada del Carrer Miranda cap al passatge del Canyet
circulació Carrer
accés a Escola) siguin de doble sentit de circulació. Això facilitaria molt la circulació
Mirandadels vehicles que en sortir de l'Escola Montserrat, volen desplaçar-se cap a la dreta i
passatge del
han de fer una volta fins al Passeig dels Jocs Olímpics i cap al Passeig del Castell.
Canyet
També disminuiria els col·lapses en hores puntes de la cruïlla dels esmentats
Passeigs.

92

Control de cotxes Controlar la circulació de cotxes al centre de la vila, deixar només als veïns
pel centre de la
i vehicles autoritzats pels comerços a les hores establertes. Control i multes
vila
mitjançant control amb càmeres.

1

Aquesta proposta apareix en dos apartats de causes d’exclusió, atès que a banda de no ser un
projecte d’inversió supera el pressupost previst en les bases.
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107

T'imagines no poder fer una cosa tant bàsica com anar a tirar les
Contenidors
escombraries? Les persones que tenim la mobilitat reduïda, per exemple
Accessibles per
per anar en cadira de rodes, trobem moltes limitacions a l'hora de realitzar
a Persones amb activitats tant quotidianes com aquesta. Per això demanem a l'ajuntament
Mobilitat Reduïda que tingui en compte el concepte d'accessibilitat universal en el moment de
realitzar nous projectes urbanístics en general i en aquest cas concret, en
el moment de col·locar nous contenidors d'escombraries.

Control Colònies
Gats

8

Neteja carretera i
Illa vianants
23

Es benefici de tots poder gaudir d’una ciutat neta i saludable. El control
d’animals no es una qüestió animalista sinó que es una obligació el cuidar i
controlar les colònies per mitigar les plagues, zoonosis i/o accidents que
provoquen animals que deambulen sense control i que no tindran mai la
oportunitat de ser acollits. Amb aquest pressupost i per 80€/gat es podrà
solventar totes dues necessitats alhora mitjançant el grup de voluntaris
“Gats del carrer Baix Llobregat".
Fa un temps que les voreres de l Avinguda Francesc Macià serveixen de
"pipican". Abans eren netejades amb la màquina de l’Ajuntament. Ara
passejar-hi és impossible! Pixums, defecacions,....
Solució ja!
O mà dura amb qui deixa el gos fer les necessitats. O més neteja.
Hola.
Crec que s'hauria de donar vida al poble, fer que gent de fora vingui a
Esparreguera a menjar i beure, aprofitant tot l'entorn del Montserratí,

Vida a
Esparreguera

43

Després quant surts pel centre del poble els carrers li falta llum i vida pels
cap de setmana, no dic de fer xivarri, dic tindrà un poble alegre, poso
d'exemple Vilafranca del Penedès, carrers amb llum i gent passejant , bars
plens amb pinxos, tendes amb gent, en fi que la canalla i gent jove tinguin
on
anar.
Salut!
Aquesta proposta consistiria en pintar les caixes de llum per artistes
plàstics
locals.

Pla d’acció d’art
urbà

Majoritàriament ara son grises o plenes de cartells de publicitat , n’he
localitzat unes 15 en el centre del poble, però es podria estendre a tots els
barris.
El cost no seria massa elevat i donaria color i singularitat a la vila.

51
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Franges de
protecció enfront
incendis als
barris de Can
Rial i Mas d'en
Gall
77

Els barris de Can Rial i Mas d'en Gall es troben envoltats de zones
forestals. Des de fa anys que no s'apliquen les franges de protecció enfront
els incendis que haurien de garantir com a mínim una distància de 25
metres lliure de vegetació (amb molt pocs arbres i un sotabosc esclarissat)
entre
les
cases
i
l'entorn
forestal.

Es proposa la realització d'aquestes franges de protecció.

b) Per no ser una proposta viable

Id.

113

Títol

Descripció

Potenciar la
mobilitat/esport
amb Bicibox

Disposar de Bicibox en punts estratègics, per exemple parada bus, mercat,
pistes esportives, pavelló. És una forma segura de potenciar l'ús de la
bicicleta i l'esport, substitució del vehicle en alguns casos.

Instal·lar
muntacàrregues
a la casa dels
mestres

La casa dels mestres és una instal·lació municipal a on s’hi ubiquen
diferents activitats , entre les quals hi ha l’escola d’arts plàstiques on s’hi
fan classes de restauració de mobles. Seria molt útil disposar d’un
muntacàrregues per poder pujar els mobles a restaurar al tercer pis. Es
podria ubicar al forat de l’escala ja que és molt ampli.

10

Restauració font
pública Can Rial

87
Llums nou pont
de la Plana

Històricament Can Rial tenia diverses fonts publiques, una de elles situada
a la Riera e baix de Avda.. Roger de Llúria , entre el número 7 i el 9.
Actualment està tapada i sense accés públic. La proposta es tornar a
habilitar aquesta font ,situada davant d'una zona protegida amb espècies
autòctones endèmiques com el roure i l'alzina, en una zona verda a
preservar. Aquesta zona actualment està plena de matolls i deixalles
vegetals, material ignífug a l'estiu. Pressupost: 15.000 €.
Seria convenient que es canviessin
els fluorescents de Leds que
Hi han el pont nou de la Plana. N'hi ha molts de fosos.

75

Carpa a la plaça
del Centre

Esparreguera no disposa d’un espai cobert on realitzar activitats sense
estar pendents de l’estat del temps. Per la seva ubicació, crec que la part
alta de la plaça del centre seria un lloc ideal per instal·lar una “carpa”. S’hi
poden celebrar des de concerts, actuacions, fires, etc.

Soterrament
contenidors
Mercat en AV
Francesc Macià

És lamentable l'estat de la vorera en el tram de l'Avinguda de Francesc
Macià darrera el mercat municipal, on sempre hi ha deixalles per terra,
brutícia i una forta pudor. Proposo la instal·lació d'una bateria de
contenidors soterrats d'ús exclusiu dels paradistes.

31

71
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c) Per no constituir una competència municipal

Id.

14

Títol

Descripció

Qui no ha tingut un ensurt amb la rotonda que hi ha per accedir o sortir de
Cartell Informatiu l'autopista A2? Qui te preferència quan dos vehicles arriben alhora un des
Rotonda A2
de Esparreguera i l'altre que surt de la A2? Evitem mes accidents i fiquem
una simple indicació que digui "VOSTE NO TE LA PRIORITAT"

Camí peatonal
segregat C-1414
24

Via des de
Mercadona al
Burger de la
gasolinera
57
Creación zonas
recreativas en
espacios
naturales
102

La meva proposta seria fer una camí peatonal segregat a la C-1414, que
anés des del Mercadona fins a la benzinera Repsol. Molt jovent va a aquella
zona, sobre tot al Burger King, a peu i per un costat de la carretera, amb el
perill que això comporta. Hi ha poca il·luminació. Cal millorar la seguretat
peatonal en aquest tram.
Proposo una via desde Mercadona fins el Burger que hi ha la gasolinera.
Carretera d’Olesa.
És un perill.
Falta llum, falta un camí per arribar -hi, posar un pas de vianants o semàfor.
Opció com un carril bici...
Creación en los espacios verdes naturales (zona del Torrent Mal y / o
C.Roca) de zonas recreativas como áreas para el descanso y ocio para las
familias, con áreas específicas de recreo que puedan ser utilizados por las
escuelas como patios. Áreas que faciliten el instinto natural de los niños de
explorar y jugar y faciliten el desarrollo de la psicomotricidad y acercamiento
a la naturaleza.

2

105

Camí que
comuniqui amb
Burgerking

Mejoras de paso
inundable torrent
del mal
47

Crear un camí que enllaci la zona de mercado fins a Burgerking. Molts
adolescents transiten per aquesta zona amb el risc q comporta per l elevat
número de vehicles.
Bueno otra propuesta que me gustaría hacer es que se mejorase el paso
inundable que conecta la plana con baixada torrent del mal. Es un paso muy
utilizado por peatones y está siempre muy mal. No hay mucha luz, siempre
está sucio y no hay papeleras en la zona que hay bancos(en muy mal
estado) y las escaleras están tambien muy mal así como el paso de abajo
de la riera. No estaría mal mejorarlo y facilitar a la gente que no se caiga por
el camino y unas rampas sin agujeros.

2

La proposta núm.102 no s’admet per dos motius, perquè es tracta d’una actuació que ja es du a
terme per l’Ajuntament, en la part de Can Roca, i perquè no és de competència municipal pel que a la
zona del Torrent Mal.
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50

Sería muy útil y provechoso la mejora y acondicionamiento de un paso
sobre el Torrent Mal para desplazamientos pedestres y de vehículos no
motorizados entre Esparreguera y el barrio del Rebato en Abrera sin
necesidad de cruzar el cauce de dicho torrente en épocas o periodos
fluviales por no decir también la dificultad que conlleva la obligatoriedad de
descender hasta el cauce del mismo para a continuación tener que volverlo
a subir.

58

Proposo camí des de carrer Freixe passant per la riera fins el poble. Molta
gent jove passa diàriament per la riera. Sense llum i perillós. Aquest camí
serviria per la gent jove però també per poder passejar la gent gran. Si el
problema es tema riera a Martorell hi ha el pont inundable i quan no es pot
passar esta tallat. Actualment hi passen a tota hora.. per anar i tornar del
cole, al mati però també tarda i nit sense llum van per la riera. Proposo camí
amb llum

Nueva vía
pecuaria y de
bicicletas entre
Esparreguera y
Abrera (SEAT)

Camí c freixe al
poble per la riera

d) Per afectar a béns que no són titularitat de l’Ajuntament

Id.

74

95

40

84

Títol
Aparcament de
l'Escola Pau Vila
entre els carrers
Cerdanya i
Vallespir

Descripció

Caldria pavimentar el aparcament que està davant de l'Escola Pau
Vila. Quan plou queda enfangat.
Asfaltar el parquing de tierra que hay al final de la calle Vallespir.

Asfaltado parking
colegio Pau Vila Si fuera posible también estaría bien poder agrandarlo para dar capacidad a
todos los vehículos que hay a las horas de salida y entrada de los colegios.
Aparcar prop del centre per accedir als comerços de l'illa de vianants és
cada cop més complicat. Proposo que solars en desús o zones en runa del
Ampliació places centre es destinin a aparcament. La mesura podria inclús supossar un
d'aparcament
ingrés per l'ajuntament, fent part de les plaçes de lloguer (per residents de
l'illa) i part de pagament per horari (com els parkings tipus saba). Encara
que l'ideal fora ampliar l'opció de parking lliure.
Els veïns de Can Rial i Mas d’en Gall disposem d’un carril de vianants que
Arranjament
ens apropa però no ens comunica de forma segura amb el poble i viceversa
carril de vianants ja que es troba interromput des del pont de l’A2 fins a l’arribada a La Plana
entre el pont de
degut a que es passa per un solar sense paviment ni il·luminació.
l'A2 i el barri de
La Plana
Es proposa l'adequació d'un carril il·luminat de vianants de 100 metres en
aquest solar.
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Construcció
d’una vorera
entre la rotonda
de la Plana i
l’accés a la
carretera B-231.
94

104

Reubicación
contenedores y
urbanizar zona
verde en Mas
D´en Gall.

Els habitants dels barris de Can Rial i Mas d’En Gall, si es desplacen amb
un carret de la compra o porten un cotxet, no poden fer ús del caminet
interior, ja què és molt fort el desnivell i les rodetes queden travades. L’únic
pas alternatiu és continuar seguint la B-231 fins arribar a la rotonda de la
Plana. Però això comporta un greu PERILL, perquè no està ben pavimentat i
et veus obligat a baixar a la calçada compartint l’espai amb els cotxes què
allà circulen. PROPOSTA (fitxer)
Zona conflictiva de contenedores basura al hallarse su situación en zona de
paso vehiculos .Se sugiere "urbanizar" zona verde para una mejor ubicación
de los contenedores y ganar espacio verde en plan " mirador " .calle Pau
durán 76 y Ginesta 24b .
Tenim un campanar emblemàtic que dóna una gran personalitat al poble
però crec que el podem millorar:
Entrant al poble pel carrer Balmes veiem una gran imatge d'aquest, però
atenuada per la visió d'un rellotge que recorda als que es posen a la cuina.

El nostre
campanar.

La meva proposta és emmarcar el rellotge amb una senyera feta de rajoles.
Així, aquesta quedaria fixa i el nostre campanar faria més goig.
La proposta és econòmica i el manteniment seria el mateix que hi ha
actualment.

41

e) Per requerir la intervenció d’una altra administració

Id.

86

Títol

Descripció

Videovigilància a Alguns punts del poble son susceptibles de conflictes (aparcament de les
punts estratègics hortes, de l'escola de música, de la piscina...). Suggereixo afegir punts de
llum i una càmera de seguretat ben posicionada que eviti o en tot cas gravi,
qualsevol conflicte/actes de vandalisme que es pugui produir.
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f) Per superar el pressupost previst a les bases reguladores

Id.

Títol

Descripció

Bandas sonoras
y más
iluminacion

No estaría mal poner bandas sonoras/reductoras en El Barrio de la plana, ya
que parece que algunos conductores/as les gusta mucho correr por estas
calles y es peligroso. Por otro lado .... hay calles que ni se ve ya que
alumbran poco las farolas de este barrio y causa inseguridad.

15

Renovació i
millora en les
voreres del
carrer Beat
Domènec
Castellet

En aquest carrer amb tant trànsit els veïns estan exposats contínuament al
perill que suposa caminar per unes voreres estretes i en les que sempre hi
ha cotxes aturats a sobre d'elles, el que implica que hagin de baixar a la
calçada. Si les voreres fossin altes, de l'estil del carrer Montserrat, i es
col·loquen pilones per evitar que els cotxes s'hi puguin pujar, crec que tots
els veïns ho agrairien per fer un carrer molt més segur per a tots: cotxets de
nens, gent gran, etc.

27

Fer voreres a
can Rial
53

Adequació Ptge.
Ateneu

A can Rial hi ha molts carrers sense voreres fetes a més hi ha moltes
envaïdes pels pòsters de la llum, per socs d'arbres que ja no hi són, etc. No
es pot passejar ni amb cotxets, ni cadires de rodes però es que tampoc es
pot passar caminant, has d'anar per la calçada.

El passatge és de molta afluència (nens, pares, avis), per anar a l'escola, a
la biblioteca, com a drecera. Hi ha voreres que no fan l’ús per als vianants,
diferents pilones, brutícia (excrements, vidres, llaunes, plàstics, papers,
vehicle abandonat) per civisme i poc il·luminat, que donen una imatge de
deixadesa. La proposta seria que estigués prohibit estacionar, excepte 1 o 2
places per a minusvàlids, paviment únic i il·luminació eficient.

3

7

Millora vies
principals
93

Millorar il·luminació, voreres del carrer Francesc Marimón i Francesc Macià

3

Aquesta proposta apareix en dos apartats de causes d’exclusió, atès que a banda de no ser un
projecte d’inversió supera el pressupost previst en les bases.
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Canvis en la
il·luminació

28

Canvi de fanals
Standard per
leds

30

Farolas de LedÁmbar

44

M'agradaria proposar que es canviessin els actuals fanals, estil de globus,
que trobem al barri del Castell. Aquest tipus de fanals està obsolet
(dispersen la llum en totes adreces), generant una il·luminació innecessària,
ineficient i molesta a les façanes dels edificis. La substitució idòniament
seria amb bombetes tipus LED color AMBRE (en comptes de les típiques
blanques), ja que és l'ambient idoni per a la nit, respectant així el descans
dels veïns (extrapolable a la resta del poble).

Per tal de reduir la contaminació lumínica de la Vila i la despesa elèctrica, es
podrien anar substituint els fanals de bombeta de vapor de sodi o mercuri
per lluminàries Led, de més rendiment i baix consum. Una bombeta
estàndard de vapor de sodi o de mercuri gasta uns 400 watts. Una
lluminària led de 100 watts aporta més quantitat de llum. Exemple:
https://www.efectoled.com/es/comprar-luminarias-led-alumbradopublico/1212-luminaria-led-brooklyn-100w.html Preu: 80€/u. Proposta 500u.

Suponen un ahorro energético muy significativo de hasta un 70-80%. Por
ello propongo la sustitución progresiva de bombillas tradicionales por LEDs
color AMBAR. El color ámbar se ha demostrado como la mejor opción para
iluminar las calles de pueblos, ya que respetan el descanso de los vecinos,
no deslumbran tanto como los blancos y favorecen la conducción. Ahorran
más que los blancos, iluminan igual y son más agradables. También
disminuyen la contaminación lumínica.

39

Enllumenat al
barri de Mas d'en Posar al barri de Mas d'en Gall , bombetes de LED , per tenir una millor
il·luminació , i deixar de sortir per les nits amb llanternes ....

99

Millora de les
instal·lacions de
Can Pasqual

Equipament por
club Gimnàstica
artística

Millorar les instal·lacions de la piscina coberta de can pasqual. Adequar les
dutxes, millora del servei, instal·lar noves màquines d'esport, millor servei i
manteniment.

El club de Gimnàstica artística esparreguera , necessita adequar les seves
instal·lacions per fer el nivell de complexitat dels exercicis q fan les nenes.
Es por proposta un equipament en col·laboració públic/privada , com un
equipament integral esportiu amb centre de fisio, assessorament dietètic,
centre esportiu, que pot finançar-se amb les activitats privades

106
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g) Per tractar-se d’actuacions que l’Ajuntament ha previst fer o està executant

Id.

48

Títol

Descripció
Habilitar esas zonas donde los ciudadanos vamos a pasear nuestros amigos
de 4 patas como zonas de recreo para ellos ( con normas)y colocar
Zonas recreo
papeleras, fuentes para los perros bancos por el camino (zona riera, zona
perros
cementerio, campo la plana, can comellas,y urbanizaciones) y colocar
alguna fuente para perros por el pueblo y así no tener que compartir las
otras con ellos.
En la instal·lació del Pavelló El Castell s'ofereixen diferents activitats
esportives escolars i extraescolars, en les quals els nens, nenes i els joves
del poble gaudeixen del material que se'n disposa. El material de gimnàstica
Renovació,
del que disposa l'ajuntament està en un estat crític i preocupant, després de
millora i
més de 20 anys d'usos diaris requereix tant d'una reparació com reposició
adquisició de nou
urgent.
material de
gimnàstica pel
Pavelló El Castell
Es proposa la renovació i adquisició de nou material de gimnàstica per al
Pavelló El Castell (40.000 €).

69
Ampliació
informació
telemàtica

82

102

108

Monitor tàctil per alleugerar assistència OAC

Creación zonas
recreativas en
espacios
naturales

Creación en los espacios verdes naturales (zona del Torrent Mal y / o
C.Roca) de zonas recreativas como áreas para el descanso y ocio para las
familias, con áreas específicas de recreo que puedan ser utilizados por las
escuelas como patios. Áreas que faciliten el instinto natural de los niños de
explorar y jugar y faciliten el desarrollo de la psicomotricidad y acercamiento
a la naturaleza.

Lector de
Pantalla a la
OAC de
l'Ajuntament

A les persones amb diversitat funcional visual, aquelles que són cegues o
que tenen dificultats de visió importants, no els hi resulta gens accessible
que a la OAC el seu torn surti en una pantalla. Per a poder fer gestions de
manera autònoma, caldria que s'instal·lés un lector de pantalla que t'avisi
del torn de forma auditiva. Els serveis públics han de fomentar el concepte
d'accessibilitat universal per garantir la igualtat en l'accés a la informació a
tota la ciutadania.

4

En darrer lloc indicar s’exclou la propostes núm.8 atès que constitueix una duplicitat amb
respecte a la proposta núm.12, la qual també s’exclou perquè no constitueix un projecte
d’inversió. Així mateix constatar que les propostes núm.20 i núm. 21 tenen el mateix
contingut per la qual cosa només se’n considera una.
4

La proposta núm.102 no s’admet per dos motius, perquè es tracta d’una actuació que ja es du a
terme per l’Ajuntament, en la part de Can Roca, i perquè no és de competència municipal pel que a la
zona del Torrent Mal.
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El 24 d’abril de 2018 es van publicar a la plataforma decidim els projectes que passaven a la
fase de votació:
Nº
DESCRIPCIÓ

VALORACIÓ APROX.

1

SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL: Senyalització de rutes a peu
des de Can Rial a Mas d'en Gall i La Plana, i millora de la
senyalització direccional i de civisme en equipaments municipals.

15.000 €

2

PACIFICACIÓ TRÀNSIT: adoptar mesures de pacificació del
trànsit en trams del carrer Masover i de Francesc Marimon Francesc Macià.

40.000 €

3

SENYALITZACIÓ VIARIA: impuls de la visibilitat i de la senyalètica
viària als carrers Carolina i Masover, Hortes i Via del Mil·lenari, i
en les zones d'accés a centres escolars.

18.000 €

4

DISSENY ROTODES: dotar les rotondes amb elements propis i
tradicionals de la vila com és la terrissa.

40.000 €

5

ACCESSIBILITAT EN EL CARRER BARCELONA: adequació de
diferents passos de vianants en l'entorn del carrer Barcelona per la
millora de l'accessibilitat

40.000 €

6

ARRANJAMENT DE BARANA I PAVIMENT ESCALA CARRER
BARCELONA: col·locació d'una barana i arranjament del paviment
de les escales que uneixen el carrer Barcelona amb el carrer de
Baix.
CAMÍ DE VIANANTS I CARRIL BICI PARAL·LEL A LA B-231:
arranjament del camí de vianants i de bicicletes paral·lel a la Ctra.
B-231, millora del mobiliari urbà i col·locació de panells informatius
de l'entorn.
REPARACIÓ DE CALÇADA A L'AV. ROGER DE LLÚRIA:
reparació de la calçada i pas de vianants al començament de
l'Avinguda Roger de Llúria.

30.000 €

9

PANELLS INFORMATIUS: col·locació de panells informatius tipus
LED en punts estratègics del municipi, per facilitat la informació
general de la Vila al ciutadà.

30.000 €

10

ARRANJAMENT PLACES D'APARCAMENT ACCESSIBLES
EXISTENTS: arranjament de les places d'aparcament existents en
el municipi destinades a persones amb mobilitat reduïda, i
adequació al compliment de la normativa.

20.000 €

7

8
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11

CAMINS ESCOLARS ACCESSIBLES I SEGURS: millora dels
camins escolars provinents de diferents barris del municipi, de
manera que es garanteixi la seguretat i l'accessibilitat per a
tothom.
JOCS INFANTILS INCLUSIUS: dotació de nous equipaments i
jocs infantils inclusius en espais públics existents per permetre la
utilització conjunta de tots els infants, malgrat la condició física o
edat.
PARC DE LA VILA: dotació de jocs i mobiliari per adequar i
potenciar una zona de lleure al Parc de la Vila.

40.000 €

14

PLAÇA DEL CENTRE: millora i adequació del Parc Infantil de la
Pl. Del Centre per nens de 0 a 3 anys.

20.000 €

15

PLAÇA C ANGEL GUIMERÀ: dotació de mobiliari urbà i jocs
infantils per ampliar la franja d'edat d'ús d'aquest espai.

40.000 €

16

ALTRES PARCS INFANTILS DE LA VILA: millores en els diferents
parcs de la vila referent al mobiliari, jocs infantils i altres aspectes:
Plaça de Rei, parc de darrera el CAP, Plaça dels germans
Subirana i parc del carrer Ponent.
ZONA ESPORTIVA C LLOBREGAT: millora de l'enllumenat de les
pistes esportives.

40.000 €

18

ENLLUMENAT AV. FRANCESC MACIA: millora de l'enllumenat
en trams puntuals de l'Avinguda, a l'alçada del carrer Orenci Valls.

40.000 €

19

PAS DE VIANNATS C. BEAT DOMÈNEC CASTELLET AMB
TRAMUNTANA: Creació de nou pas de vianants en la cruïlla dels
carrers Beat Domènec Castellet amb Tramuntana, i adequació de
les voreres.
CAMÍ CEMENTIRI: arranjament del camí del cementiri i instal·lació
de mobiliari urbà.

18.000 €

21

MOBILIARI URBÀ MAS D'EN GALL: Subministrament de mobiliari
urbà (bancs, papereres,... ) al barri de Mas d'En Gall

6.000 €

22

ROTONDES I ESPAIS VERDS: arranjament de les rotondes i
espais verds de la vila que requereixen adequació per a la
plantació d'arbrat i altres elements vegetals.

20.000 €

12

13

17

20

24

40.000 €

40.000 €

30.000 €

25.000 €
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23

BIBLIOTECA: dotació de senyalització direccional, mobiliari
específic per l'exposició del fons local i sistema seguretat

20.000 €

24

FORNS I TORNS DE CERÀMICA: adquisició d' 1 forn i 2 torns per
treballar la ceràmica i fomentar la tradició terrissaire de la vila.

12.000 €

25

BICICLETES GENERADORES D'ELECTRICITAT: adquisició de
bicicletes generadores d'electricitat

18.000 €

26

ROCODROM: instal·lació de rocòdrom exterior imitació pedra per
incentivar l'esport en la població.

40.000 €

27

CAMÍ DE LA PADRINETA: Arranjament del Camí de la Padrineta i
col·locació de mobiliari urbà: baranes i bancs de fusta, fanals
autònoms, senyalització, etc..

40.000 €

28

PARC I PISTES ESPORTIVES DE MAS D'EN GALL: millora del
tancament perimetral de l'àmbit i creació de zones d'ombra a
l'espai infantil.

28.000 €

29

CARRER SANT JOAN: repàs puntual de voreres i arranjament de
passos de vianants existents en el carrerr Sant Joan, amb carrer
Sant Miquel.

35.000 €

30

VESTUARIS TENNIS: adequació de la distribució i dels acabats
de les dutxes i lavabos dels vestuaris de les pistes de tennis.

40.000 €

Els precedents projectes no surten publicats a la plataforma segons el número ordinal que
se’ls va assignar per la Comissió Tècnica, apareixen de forma aleatòria per no donar
preferència a cap d’elles.
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Fase 5. Votació de les propostes
Aquesta fase es va iniciar el 10 de maig i va finalitzar el dia 23 del mateix mes i any.
No va ser possible aplicar el criteri que cada persona pogués votar un màxim de tres
propostes, atès que la plataforma no ho va permetre. Així cada persona podia votar
propostes fins assolir l’import de 200.000,00 €, quantitat coincident amb el pressupost total
destinat al procés.
El 20 de maig de 2018, amb motiu de la Fira d’Entitats, l’Ajuntament va instal·lar un estand
al Parc de la Vila on oferia la possibilitat de registrar usuaris a la plataforma. Malgrat això, la
consultes més freqüents realitzades a la referida jornada van estar relacionades amb les
propostes que podien ser votades, havent votat només una persona.
Durant aquesta fase 483 persones va votar els projectes inclosos en aquest procés, atorgant
un total de 1.277 sufragis.

Fase 6. Recompte, selecció i publicació de les propostes resultants
El divendres 25 de maig es va publicar a la plataforma el resultat de les votacions i de les
propostes seleccionades, d’acord amb el següent:

Proposta
11. CAMINS ESCOLARS ACCESSIBLES I SEGURS
12. JOCS INFANTILS INCLUSIUS
30. VESTUARIS TENNIS
7. CAMÍ DE VIANANTS I CARRIL BICI PARARL·LEL A LA B-231
13. PARC DE LA VILA
22. ROTONDES I ESPAIS VERDS
14. PLAÇA DEL CENTRE
16. ALTRES PARCS INFANTILS DE LA VILA
10. ARRANJAMENT PLACES D'APARCAMENT ACCESSIBLES EXISTENTS
20. CAMÍ CEMENTIRI
24. FORNS I TORNS DE CERÀMICA
27. CAMÍ DE LA PADRINETA
26. ROCODROM
8. REPARACIÓ DE CALÇADA A L'AV. ROGER DE LLÚRIA
21. MOBILIARI URBÀ MAS D'EN GALL
1. SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL
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Import
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
20.000 €
20.000 €
40.000 €
20.000 €
25.000 €
12.000 €
40.000 €
40.000 €
30.000 €
6.000 €
15.000 €

Vots
106
105
103
84
75
57
53
53
52
49
47
42
37
35
35
33

%
8,30%
8,22%
8,07%
6,58%
5,87%
4,46%
4,15%
4,15%
4,07%
3,84%
3,68%
3,29%
2,90%
2,74%
2,74%
2,58%
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18. ENLLUMENAT AV. FRAMCESC MACIÀ
3. SENYALITZACIÓ VIÀRIA
2. PACIFICACIÓ TRÀNSIT
23. BIBLIOTECA
6. ARRANJAMENT DE BARANA I PAVIMENT ESCALA CARRER BARCELONA
28. PARC I PISTES ESPORTIVES DE MAS D'EN GALL
4. DISSENY ROTONDES
5. ACCESSIBILITAT CARRER BARCELONA
9. PANELLS INFORMATIUS
25. BICICLETES GENERADORES DE ELECTRICITAT
17. ZONA EXPORTIVA C LLOBREGAT
19. PAS DE VIANANTS CARRER BEAT DOMÈNEC CASTELLET AMB
TRAMUNTANA
29. CARRER SANT JOAN
15. PLAÇA C ANGEL GUIMERÀ

40.000 €
18.000 €
40.000 €
20.000 €
30.000 €
28.000 €
40.000 €
40.000 €
30.000 €
18.000 €
30.000 €

32
31
29
27
26
26
25
25
21
21
20

2,51%

18.000 €
35.000 €
40.000 €

16
10
2
1.277

1,25%

Els projectes que s’executaran seran els cinc que han obtingut més vots, és a dir, els
següents:
•
•
•
•
•

Camins escolars accessibles i segurs
Jocs infantils inclusius
Vestuaris Tennis
Camí de vianants i carril bici paral·lel a la B-231
Parc de la vila
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2,43%
2,27%
2,11%
2,04%
2,04%
1,96%
1,96%
1,64%
1,64%
1,57%

0,78%
0,16%
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4. Inici de les tasques per a l’execució dels Projectes
Al mes de juliol s’han iniciat els treballs que han de conduir a l’execució dels projectes
escollits. Es va intentar contactar amb els residents per tal de copsar la projecció que tenien
de les propostes de les quals són autors. No va ser possible en tots els casos parlar amb
ells atès que la única dada que disposava l’Ajuntament era el seu correu electrònic. Dues de
les persones a les quals es va adreçar invitació per comentar els projectes amb les tècnics
municipals no han respost. Aquest és un indicador de la privacitat que atorga l’eina amb la
qual es gestiona el procés.
En aquest inici dels treballs s’ha presentant una incidència en relació al projecte número 7
relatiu a la titularitat dels terrenys a què afecta.

5. Valoració del procés per part de la Comissió Tècnica
El 24 de juliol de 2018 la Comissió Tècnica es va reunir als efectes de valorar els primera
experiència de Pressupostos Participatius. Les conclusions de la reunió són les següents:
5.1. A nivell general
•
•

Malgrat l’execució del procés analitzat, el conjunt de l’Ajuntament concep la participació
com un tràmit que estableix una norma.
S’observa certa dificultat o resistència de l’organització a introduir la participació
ciutadana en els projectes municipals, atès l’esforç suplementari que suposa.

•

Es valora positivament la participació d’aquest procés:
o 107 propostes rebudes.
o 30 propostes que passaven a la fase de votació.
o En la votació han participat 483 persones, un 2,66 % de la població cridada a
participar (la mitjana de participació a la província d’una primera experiència de
pressupostos participatius és del 2’5%).

•

S’observa que algunes entitats s’han mobilitzat i altres no.
5.2. Procés

•

En properes experiències s’estima que seria positiu incloure dins del procés una fase de
feed back entre Serveis Territorials i/o Comissió de valoració amb els promotors de les
propostes, la qual cosa requereix més temps per desenvolupar el procés.

•

5.3. Calendari
Un element que es valora clau i que ha condicionat aquesta primera experiència dels
pressupostos participatius és el calendari d’execució. En aquest sentit, caldria:
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o

Començar el procés abans perquè la fase d’execució es pugui desenvolupar
adequadament. Per això es proposa






•

Que el procés s’iniciï abans: durant el més de setembre i no gener
com aquest any.
La campanya de comunicació s’estengui des de mitjans d’octubre a
mitjans novembre, en comptes de mitjans gener fins mitjans febrer.
El període de presentació de propostes es faci des del 15 de
novembre fins el 15 de desembre.
La valoració de les propostes es faci des del 15 de desembre fins final
de gener i s’incloguin mesures de feed back amb els promotors de les
propostes per aclarir dubtes o concretar coses.
Presentar les propostes definitives entre finals febrer principis març.

Es valora que seria convenient realitzar els pressupostos participatius de manera
bianual, atès que tot el procés, inclosa l’execució excedeix d’un any natural.
5.4. Límit pressupostari de les propostes

•

S’observa que si el període de bianual, es podrien acumular la consignació de dos
exercicis pressupostaris, sense augmentar pressupost, passant de 200.000 € a 400.000
€ i passar d’un pressupost màxim per proposta de 40.000 € a 100.000 €, així es podrien
executar projectes més ambiciosos.
5.5. Criteris de no admissió de les propostes

•

•

•

•

Es proposa regular a les bases i informar en general que és imprescindible posar un
correu electrònic i un telèfon de contacte per a tota proposta formulada per facilitar la
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania durant les diferent fases del procés.
Es planteja introduir una petita variació als criteris de valoració de les propostes
ciutadanes incloent com a motiu de no admissió el següent:
o És una actuació que ja s’està duent a terme o s’ha fet recentment (2 anys o
menys) o que està previst executar per part de l’Ajuntament.
Es proposa introduir algun punt o limitació respecte les entitats que reben subvenció per
a que el procés de pressupostos participatius no s’acabi convertint amb un segon canal
de subsidis encobert.
Caldria definir bé a les bases què passa amb els equipaments públics gestionats de
forma directa però que són utilitzats de forma intensiva o gairebé exclusiva per part d’una
entitat concreta.
5.6. Àmbit de les propostes

•

Amb relació a quin àmbit s’hauria de poder fer propostes, s’observa que tot i que pot ser
seria desitjable anar més enllà de les inversions, donat el grau de maduració del projecte
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a nivell intern municipal, es valora que és preferible seguir mantenint la limitació de que
les propostes només puguin ser d’inversions. És a dir, que l’organització interna
municipal pot ser no està preparada per anar més enllà de les inversions.
5.7. Fitxa d’elaboració de les propostes ciutadanes
•

Es proposa que a l’hora d’elaborar propostes la fitxa o sistema de registre col·locar una
pestanya o fitxa que incorpori la ubicació de la proposta.

•

Es suggereix incentivar a la ciutadania perquè realitzi una descripció més àmplia de la
proposta per a que sigui més concreta i identificable.
5.8. Sistema de votació

•

S’observa que aquest any en la votació s’oferia la possibilitat d’exhaurir el total del
pressupost en l’elecció de les propostes ( fins a 200.000 €). Pot ser, de cara a properes
edicions es valora que seria convenient limitar-ho a un 60 o 70 % del pressupost total
(120.000 o 140.000 € per un pressupost de 200.000 €).
5.9. Arquitectura organitzativa i lideratge del procés a nivell intern

•
•

Es valora que el servei o àrea que té un paper més rellevant en el procés és l’Àrea de
Territori.
Cal ser conscients de les càrregues de feina que suposa aquest projecte per tal de
dimensionar-lo d’acord amb les capacitats de l’organització municipal.
5.10. Coordinació tècnica i Comissió Tècnica

•

Es valora molt positivament la formació i funcionament de la Comissió Tècnica, i en
especial la implicació dels seus membres i el paper proactiu que han tingut perquè el
procés es desenvolupés de la millor manera possible. En aquest sentit, el paper dels
tècnics de l’àrea de Territori ha estat clau en la valoració de les propostes. Però també
s’observa que no tota l’Àrea en sí ha fet seu el projecte.

•

També es reconeix i s’assenyala que l’Àrea de Territori ja està molt carregada de feina i
afegir el projecte dels pressupostos participatius els suposa un excés de no facilment
gestionable.

•

S’assenyala que en alguna sessió de la Comissió Tècnica pot ser hi ha hagut una
confusió d’espais de treball del procés:
o Una cosa eren les sessions de coordinació organitzativa, que requerien d’una
convocatòria àmplia dels diferents serveis implicats.
o I una altra cosa eren les sessions més específiques i pròpies de la Comissió
Tècnica de valoració de les propostes ciutadanes rebudes per fer el cribatge de
les propostes que passaven a la fase de votació.
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En aquest sentit, es valora que les dues funcions eren necessàries i s’han
desenvolupat de manera correcte però sí que seria bo diferenciar aquests dos
“nivells” o tasques de la Comissió Tècnica.
5.11. Comunicació i dinamització del procés
•

Per desenvolupar el procés de pressupostos participatius es va decidir fer una
campanya de comunicació, una presentació amb sessió de treball i tres dinamitzacions
al carrer. En aquest sentit, es valora que:
o La sessió de dinamització que va tenir lloc el dia de la Fira d’Entitats es valora
com la més “efectiva” perquè més gent es va apropar. Si bé aquell dia va
ploure, i això pot ser va minvar la presència de gent, el fet que ja estès obert
el període de votació va fer més atractiu l’acte. Per tant, de cara a un futur
caldrà tenir en compte aquests elements.
5.12. Eina tecnològica: Plataforma Decidim

•

En primer lloc, s’observa que els terminis amb que es va treballar el projecte i els
recursos disponibles van determinar la contractació de la plataforma amb una empresa
que no disposava de la darrera versió, això ha provocat alguns desajustos o limitacions,
però cap de preocupant:
o Problemes amb els correus de contacte:
 Perquè hi havia dades de contacte “mal col·locades” en els correus
d’algunes persones i els correus anaven a la carpeta de no prioritaris i
aleshores les persones no el llegien.
 Perquè la gent posa dades de contacte falses i aleshores no es pot
contactar amb la persona.
A l’hora de contactar amb les persones que han fet les propostes que han
sortit elegides, de les 5, tres s’ha contactat per via “alternativa”, una no s’ha
pogut contactar i només amb una s’ha pogut contactar de manera fàcil
(establerta).
Per això es proposa regular a les bases i informar en general que és
imprescindible posar un correu electrònic i un telèfon de contacte per a tota
proposta formulada.

•

En un futur caldrà valorar de quina manera es gestiona l’eina i el seu suport d’adaptació.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica.
Núria Mayoral Marimon
Cap de Secretaria i Planificació
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