
Decideix com invertir 
218.000 €  

del pressupost per al 
2021

Participa ‘on-line’ a espluguesparticipa.diba.cat

8a EDICIÓ



TENS CAP IDEA PER ESPLUGUES? 
Si tens més de 16 anys i vius a Esplugues, participa en el Pressupost 

Participatiu i decideix com invertir 218.000 euros 

Un procés....

 

QUINS PROJECTES S’HI PODEN PRESENTAR?

 

UN PROCÉS 
Amb recorregut

UN PROCÉS 
Participatiu

UN PROCÉS 
Vinculant

UN PROCÉS 
Inclusiu 

En els seus 7 anys de funcionament hem tirat endavant 12 propostes guanyadores 

És una oportunitat de fer propostes, conèixer que és el que opinen altres veïns i veïnes 
i implicar-te en la teva ciutat 

Els resultats de la votació ciutadana sempre s’executen. Tu decideixes! 

Amb múltiples canals de participació, ens esforcem per arribar a tot tipus de persones, 
especialment aquelles que poden tenir més dificultats

Nous equipaments de mida reduïda
com pistes esportives o punts verds

Millores en equipaments existents 
com posar vestidors o una aula 
d’informàtica

Millores a l’espai públic
com l’enlluernat, parcs o places

Infraestructures i mobiliari urbà
com bancs, ascensors o escales 
mecàniques

A més, els projectes han de complir una sèrie de requisits: han de ser de competència municipal, han de 
respectar la normativa vigent, etc. Pots consultar aquests requisits a:

espluguesparticipa.diba.cat



Fases del procés Quan? Com puc participar?

Presentació de propostes De l’11 de gener al 7 de febrer

Pots presentar les teves 
propostes:
• A través de la plataforma 
       Esplugues Participa 
• A les sessions presencials o 

en línia
• Als punts mòbils de 
        participació 

Valoració de les propostes Del 8 de febrer al 7 de març Treball intern per valorar que les 
propostes compleixen els requisits

Aclariments Del 8 al 14 de març
Si tens dubtes sobre alguna de 
les valoracions, pregunta’ns, et 
respondrem

Priorització de propostes Del 17 de març al 5 d’abril
Coneix totes les propostes i 
prioritza les 4 que consideris 
més importants

Votació final de propostes Del 8 d’abril al 29 de maig       

Vota les propostes que més 
t’agradin. Canals:
• Plataforma Esplugues Participa
• Punts mòbils de votació 

Quines són les passes que seguirem i com pots participar



Segueix-nos!

L’any 2021 ha ser ser el de la remuntada. Hem 
treballat en un pressupost municipal en què els 
números estan pensats per a les persones i que 
creix fins als 46,3 milions d’euros perquè ningú es 
quedi enrere. 2 de cada 4 euros es destinen a po-
lítiques socials i espais públics. Ara, un nou procés 
de Pressupost Participatiu ens dona l’oportunitat, 
a tots els veïns i veïnes, de decidir de forma directa 
en què invertir 218.000 euros. Comencem ja! 

Aquesta serà la vuitena edició d’un procés que ha 
anat evolucionant i creixent amb els anys. Però vo-
lem continuar creixent, perquè decidir entre tota la 
ciutadania el destí de diners públics és una acció 
de gran valor democràtic. 
No deixeu passar l’oportunitat i participeu-hi!

espluparticipa

EspluguesParticipa 

espluguesparticipa

Tens algun dubte?

• espluguesparticipa.diba.cat

• pressupostparticipatiu@esplugues.cat
 
• 640 613 730

Montse Zamora
Regidora de Participació

Pilar Diaz
Alcaldessa d’Esplugues


