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CONSELL DE CIUTAT 

Número sessió: 5  

Caràcter: Ordinari 

Data: 27 de setembre de 2018 

Hora: 18:30h 

Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Pla d’En Boet 

 

Hi assisteixen:  

 

Institució/Consell/Entitat Càrrec dins del consell: 

Alcalde President 

Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental Vocal 

Consell Municipal d’Esports Vocal 

Consell Municipal d’Esports Vocal 

Consell Municipal de Cultura Vocal 

Consell de Benestar Social Vocal 

Consell de Benestar Social Vocal 

Consell Municipal de Joventut Vocal 

Consell Municipal de la Gent Gran Vocal 

Consell Municipal de la Gent Gran Vocal 

Consell Municipal de Medi Ambient Vocal 

Consell Municipal de Mobilitat Vocal 

Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home Vocal 

Consell Territorial Centre-Eixample-Havana Vocal 

Consell Territorial Centre-Eixample-Havana Vocal 

Consell Territorial Camí de la Serra-Cirera-Molins-Vista Alegre Vocal 

Consell Territorial Camí de la Serra-Cirera-Molins-Vista Alegre Vocal 

Consell Territorial de Cerdanyola Vocal 

Consell Territorial de Cerdanyola Vocal 

Consell Territorial de Pla d'En Boet-Peramàs Vocal 

Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador Vocal 

Grup Municipal CiU Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

Grup Municipal ERC Vocal 

Grup Municipal PPC Vocal 

Grup Municipal VOLEMataró Vocal 

Tècnic de Participació Secretari 

 

 

També hi assisteixen: Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, Cap de Servei 

d’Estratègia i Governança, Tècnic de Participació, dinamitzadores externes, representant del Grup 

Municipal de la CUP, un ciutadà a títol individual i dos representants de l’entitat Esport Ciclista de 

Mataró. 
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S’excusen: 

 

Institució/Consell/Entitat Càrrec dins del consell: 

Consell Municipal de Cultura Vocal 

Consell Municipal de Joventut Vocal 

Consell Municipal de Medi Ambient Vocal 

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Vocal 

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Vocal 

Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència Vocal 

Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència Vocal 

Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home Vocal 

Consell Territorial de Pla d'En Boet-Peramàs Vocal 

Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador Vocal 

Comissions Obreres (CC.OO.) Vocal 

Unió General de Treballadors (U.G.T.)  Vocal 

Grup Municipal CUP Vocal 

Grup Municipal ICV-EUiA Vocal 

  

 

No assisteixen: 

 

Institució/Consell/Entitat Càrrec dins del consell: 

Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental Vocal 

Consell Territorial de Via Europa-La Llàntia Vocal 

Federació Associació Veïns de Mataró Vocal 

Federació Associació Veïns de Mataró Vocal 

Grup Municipal PSC Vocal 

 

 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Validació i selecció de les propostes que es sotmetran a votació dels pressupostos participatius. 

3. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió 

 

La sessió s’inicia a les 18.45h en primera convocatòria. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

El President del Consell dóna la benvinguda als assistents i passa a aprovació l’acta de la sessió 

anterior. S’aprova l’acta per assentiment. 

 

2. Validació i selecció de les propostes que es sotmetran a votació dels pressupostos participatius. 

 

El Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern que explica els canvis que s’han produït en 

aquesta edició dels pressupostos participatius respecte l’edició anterior destacant els següents: 

 Increment de la partida destinada de 500.000 a 1.000.000 d’euros. 

 Increment de l’import màxim de cada proposta de 250.000 a 330.000 euros. 

 Inclusió d’un criteri de validació per tal que les propostes que fossin una competència bàsica de 

l’Ajuntament no formessin part del procés. 

 Blindatge de les propostes de la ciutadania mantenint les propostes dels consells municipals de 

participació. En total es passa de 12 a 18 propostes amb una distribució de 12 propostes dels 

consells i 6 de la ciutadania. 

 La plataforma DecidimMataró ha evolucionat de tal forma que, per facilitar el vot, no caldrà 

disposar d’un correu electrònic sinó que es podrà fer mitjançant el suport d’un treballador 

públic. 

 

Tot seguit repassa l’estat d’execució de les propostes guanyadores en l’edició anterior. Explica que hi 

ha hagut un endarreriment en l’execució perquè ha estat necessari fer una modificació pressupostària 

per poder-les dur a terme. L’estat d’execució és: 

 Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, pavimentació i 

reurbanització dels carrers de Mataró. S’han afegit els 250.000 euros més als ja previstos al 

Pla Director i les obres ja estan en fase de licitació. 

 Millorar la plaça de Santa Anna perquè sigui més agradable. Resta pendent d’un acord dels 

serveis tècnics donat l’elevat i divers ús que es fa de la plaça. 

 Instal·lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol municipals per evitar 

l’exposició solar i Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de 

moviment, cooperatives i d’imaginació. S’ha presentat el projecte bàsic a la Comissió 

Informativa i properament es procedirà a la licitació. 
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El representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana pregunta si aquest decalatge en el 

calendari degut a la modificació pressupostària que ha passat el 2018 també passarà el 2019. El Regidor 

de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern explica que no, que ja s’ha dut a terme un calendari per tal 

de poder incorporar les propostes guanyadores amb la partida finalista al pressupost del 2019. 

La dinamitzadora de la sessió expliquen el procediment que es seguirà per escollir les 18 propostes 

seguit el criteri de 12 propostes dels consells i 6 de la ciutadania. Explica que la sessió seguirà la 

següent dinàmica: en primer lloc, s’explicaran les 39 propostes que han superat les diferents fases 

anteriors: 24 propostes de consells, 10 propostes ciutadanes i 5 propostes mixtes. Les propostes 

anomenades mixtes són aquelles resultat de sumar propostes de consells i ciutadania que eren molt 

semblants o complementàries i que la Comissió de Valoració Tècnica i la Comissió Permanent de 

Participació han considerat oportú unir-les en una sola.  

Tot seguit es farà una primera votació per reduir el nombre de propostes a 27: 18 propostes dels 

consells i 9 de la ciutadania. Per dur a terme la votació es distribueix una butlleta amb totes les 

propostes separades en funció de si provenen dels consells municipals de participació o de la ciutadania. 

Les propostes mixtes apareixen en els dos grups, de manera que s’incorporaran com a propostes de 

consells o de ciutadania en funció del bloc on hagin obtingut més vots. Cada membre del Consell de 

Ciutat ha de votar entre 3 i 5 propostes de cada bloc. 

Un cop finalitzada la primera votació, es durà a terme un debat sobre aquestes propostes on cada 

membre defensarà aquelles dues que consideri millors en base als diferents criteris que estableix el 

procés. Es reparteix una graella amb els criteris que es poden tenir en compte com a eina per ajudar a 

prendre la decisió. Els criteris són: 

 Perspectiva global de ciutat  

 Equilibri territorial  

 Equilibri sectorial  

 Nombre de població afectada  

 Impacte del projecte en la comunitat  

 Impacte positiu sobre grups desafavorits, vulnerables...  

 Impacte de gènere  

 Necessitat de l’actuació en termes socials, ambientals  

 Facilitat d’execució 

 

Per escollir les 18 propostes finals hi haurà una última votació seguint el mateix procediment que en la 

primera votació. Finalment, remarca diferents aspectes als membres del Consell: 

 Els membres del Consell no representen les propostes que va fer el consell concret del que 

formem part. Representem l’interès general de la ciutat i és aquest el que han de valorar.  

 Cal tenir en compte els criteris de valor afegit a l’hora de fer la tria de les propostes. 

 L’elecció de les propostes s’ha de fer durant aquesta sessió del Consell de Ciutat, sense poder-la 

supeditar a nous processos consultius interns de cada consell.   

 El recompte de vots es farà amb la supervisió de dues persones voluntàries. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7A4UAOJMVDR7RJ2XQDMYLX6I Data i hora 27/09/2022 12:48:18

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per SERGI BENEDICTO BONILLA

Signat per DAVID BOTE PAZ (Alcalde)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4UAOJMVDR7RJ2XQDMYLX6I Pàgina 5/12

 

5 

 

 

El representant del Consell Territorial de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador indica que el document 

que es va enviar prèviament contenia 40 propostes i la dinamitzadora només ha parlat de 39. El Regidor 

de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern explica que s’ha eliminat la proposta “31. Més papereres 

amb cendrers a la ciutat” donat que ja s’ha licitat en una compra de papereres. 

El Tècnic de Participació repassa les 39 propostes presentades, que prèviament s’havien enviat als 

diferents membres del Consell en un dossier adjunt a la convocatòria de la sessió. 

En la proposta “14. Creació d'un banc de terres agrícoles”, el representant del Grup Municipal PPC 

pregunta perquè s’ha incorporat aquesta proposta si hi ha un acord del Ple que ja ho preveu. El Regidor 

de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern explica que la proposta de resolució aprovada feia 

referència a una fase prèvia (construcció d’una base de dades amb oferta i demanda, entre d’altres) 

sense una partida pressupostària per a la compra de terrenys. 

S’obre un torn de paraules per resoldre dubtes. El representant del Consell de Mobilitat creu que falta 

una proposta referent a l’Anella Verda. El tècnic de participació respon que s’ha convertit en la 

proposta 28. 

La representant del Grup Municipal VOLEMataró pregunta si la proposta 39 no és incompatible amb 

l’acord existent entre l’Associació de Veïns de Cirera i l’Ajuntament. El Regidor de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern explica que no hi ha pressupost per dur a terme aquest acord però que no és 

incompatible. 

El representant del Consell Municipal de Joventut pregunta si la proposta 15 es pot considerar una 

inversió al tractar-se d’un lloguer i, per tant, comporta uns costos de manteniment. El Regidor de 

Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern respon que si la proposta ha arribat a aquesta fase és perquè la 

Comissió de Validació Tècnica ha valorat que era un cost assumible i probablement podria suposar un 

estalvi en d’altres partides, per exemple, d’altres lloguers. 

Finalitzen les qüestions i es passa a la votació de les propostes. Es reparteix una butlleta de votació a 

cada membre. La dinamitzadora explica que aquesta butlleta consta de dos blocs de propostes: un bloc 

amb les propostes dels consells municipals entre 3 i 5; i un bloc amb les propostes de la ciutadania, de 

les que se n’han d’escollir entre 3 i 5. En ambdós blocs hi consten les propostes mixtes, de manera que 

seran incorporades al bloc on obtinguin més vots. S’escolliran 18 propostes del primer bloc i 9 del 

segon. 

 

Es procedeix a la votació amb el següent escrutini: 

26 butlletes emeses: 24 amb vots a propostes i 2 butlletes en blanc. 
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Resultats de la votació eliminatòria (ordenades de major a menor nombre de vots obtinguts).  

Primer bloc: propostes dels Consells Municipals de Participació i mixtes. 

 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 4 Wifi centre de Mataró 109.000 €  7 

2 7 
Projecte executiu per l’adequació de l’accessibilitat 

del Clos Arqueològic de "Torre Llauder” 
180.000 €  7 

3 20 
Instal·lació de tendals al Parc de Cerdanyola per 

generar zones d’ombra 
100.000 €  5 

4 23 
Construcció d’unes graderies al Parc Nou per a la 

celebració d’actes a l’aire lliure 
330.000 €  5 

5 29 
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per 

autoconsum en 5 equipaments municipals 
330.000 €  5 

6 1 
Projecte per a la reforma i ampliació dels vestuaris del 

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan - FASE 1 
330.000 €  4 

7 3 

Projecte executiu per a l’adequació del servei de 

primeres atencions a la planta soterrani del centre 

d’acollida de Mataró. 

72.000 €  4 

8 5 Cartelleres digitals al centre de la ciutat 91.000 €  4 

9 8 
Adequació de les pistes esportives de les escoles 

públiques. 
330.000 €  4 

10 13 Col·locació d'elements esportius a la Platja del Callao 12.000 €  4 

11 15 
Lloguer i adequació d'un local d'assaig per a grans 

formacions musicals de la ciutat 
303.000 €  4 

12 19 
Instal·lació de tanques i reixes a les escoles d'infantil i 

primària de Cerdanyola 
60.000 €  4 

13 6 

Adquisició immoble Baixada de Les Escaletes 4 per 

tal de propiciar l’obertura de l’actual cul de sac de la 

Muralla d’en Titus i restablir la continuïtat del circuït 

de Muralles 

207.000 €  3 

14 17 
Adequació de l’espai del carrer de Cuba 47 o d’un 

local existent per convertir-lo en el Casal de les Dones 
175.000 €  3 

15 18 Reconeixement a les dones del tèxtil 59.000 €  3 

16 26 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb 

propostes de moviment, cooperatives i d’imaginació 
200.000 €  3 

17 27 
Subministrament i col·locació de rampes als escenaris 

desmuntables municipals. 
48.000 €  3 

18 28 

Projecte executiu de millora de la connectivitat verda i 

de la mobilitat a peu i en bicicleta entre el teixit 

residencial i l’entorn natural 

330.000 €  3 

19 14 Creació d'un banc de terres agrícoles 330.000 € 2 

20 24 

Projecte d'execució de nova edificació per salvament i 

socorrisme i renovació de les instal·lacions de 

vigilància i socors de la platja 

250.000 €  2 
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Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

21 25 
Instal·lació de pèrgola en la zona d'espera del servei 

de cadira amfíbia 
22.000 €  2 

22 12 
Connexió dels barris sector Salvador Espriu/Ronda 

Sant Oleguer/Carrer Almeria 
75.000 €  1 

23 22 Actuacions d’accessibilitat a Via Europa – La Llàntia 330.000 €  1 

24 2 

Projecte executiu per a l'adequació del local de 

l'Avinguda del President Lluís Companys núm. 51 

com a Centre per la Pau 

65.000 €  0 

25 21 Parc entre els carrers Marià Ribas i Ronda Dr. Ferran 300.000 €  0 

 

Resultats de la votació eliminatòria (ordenades de major a menor nombre de vots obtinguts).  

Segon bloc: propostes de la ciutadania i mixtes. 

 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 16 
Instal·lar lavabos públics a diferents zones de la 

ciutat 
307.000 €  17 

2 9 
Instal·lar parcs urbans de salut a diferents barris de la 

ciutat i prop dels Casals de Gent Gran 
84.000 €  13 

3 31 Arreglar el passeig Marítim 300.000 €  13 

4 36 Pisos lloguer social 330.000 €  10 

5 10 Fer nous carrils bici a la ciutat 330.000 €  6 

6 34 
Velòdrom. Adquisició d'utillatge i bicicletes per a 

l'Escola Municipal de Ciclisme 
30.000 €  6 

7 11 

EMPLAÇA'T A ROCAFONDA! - Millora i 

actualització de l’equipament de les places de 

Rocafonda 

327.000 €  5 

8 35 Adquisició casa natal de Puig i Cadafalch 330.000 €  5 

9 39 VELÒDROM. Arranjament pista de rodament 330.000 €  5 

10 30 Fer una plaça nova als entorns de Can Marfà 300,000 €  4 

11 33 Pipicans o correcans 300,000 €  4 

12 38 
Enderroc de l'antiga llar d'infants de Cirera i 

urbanització del solar 
250,000 €  4 

13 32 
Projecte per a la reforma de les instal·lacions de la 

Piscina Municipal 
330,000 €  3 

14 14 Creació d'un banc de terres agrícoles 330,000 €  3 

15 37 Hort de barri des de l’escola MMM 250,000 €  1 
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Per tant, queden descartades les propostes 2, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 37 i 38, i la resta de 

propostes passen a la següent fase. 

 

Després d’aquesta fase un membre del Consell de Ciutat marxa de la sessió i se n’incorpora un altre. 

La dinamitzadora repassa les propostes més votades. 

Els representants de l’entitat Esport Ciclista Mataró presents a la sessió demanen la paraula a la 

Presidència per defensar la seva proposta. El President els concedeix la paraula i la defensen. 

Un ciutadà a títol individual demana intervenir a la Presidència. El President li concedeix la paraula. 

Defensa les propostes 11 i 36, i lamenta l’eliminació de la proposta 14.  

S’obre un torn de debat per tal que els membres del Consell defensin les propostes que destaquen i 

debatin al voltant d’aquestes. 

Després de la fase de deliberació, es passa a la votació de les 18 propostes definitives. Se n’escolliran 

12 del primer bloc (corresponent a les propostes dels consells municipals) i 6 del segon bloc 

(corresponent a les propostes de la ciutadania). Es reparteix una butlleta amb les propostes 

seleccionades a la fase anterior, de les quals se n’han de votar 5, amb el següent escrutini: 24 butlletes, 

24 amb vots a propostes. 

 

Resultats de la votació de les 18 propostes finals (ordenades de major a menor nombre de vots 

obtinguts).  

Primer bloc: propostes dels Consells Municipals de Participació i mixtes. 

 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 3 

Projecte executiu per a l’adequació del servei de 

primeres atencions a la planta soterrani del centre 

d’acollida de Mataró. 

72.000 €  15 

2 1 
Projecte per a la reforma i ampliació dels vestuaris del 

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan - FASE 1 
330.000 €  8 

3 7 
Projecte executiu per l’adequació de l’accessibilitat 

del Clos Arqueològic de "Torre Llauder” 
180.000 €  8 

4 18 Reconeixement a les dones del tèxtil 59.000 €  8 

5 20 
Instal·lació de tendals al Parc de Cerdanyola per 

generar zones d’ombra 
100.000 €  8 

6 13 Col·locació d'elements esportius a la Platja del Callao 12.000 €  7 

7 5 Cartelleres digitals al centre de la ciutat 91.000 €  6 

8 27 
Subministrament i col·locació de rampes als escenaris 

desmuntables municipals. 
48.000 €  6 

9 4 Wifi centre de Mataró 109.000 €  5 
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Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

10 29 
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per 

autoconsum en 5 equipaments municipals 
330.000 €  5 

11 6 

Adquisició immoble Baixada de Les Escaletes 4 per 

tal de propiciar l’obertura de l’actual cul de sac de la 

Muralla d’en Titus i restablir la continuïtat del circuït 

de Muralles 

207.000 €  4 

12 15 
Lloguer i adequació d'un local d'assaig per a grans 

formacions musicals de la ciutat 
303.000 €  4 

13 17 
Adequació de l’espai del carrer de Cuba 47 o d’un 

local existent per convertir-lo en el Casal de les Dones 
175.000 €  4 

14 26 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb 

propostes de moviment, cooperatives i d’imaginació 
200.000 €  4 

15 8 
Adequació de les pistes esportives de les escoles 

públiques. 
330.000 €  3 

16 19 
Instal·lació de tanques i reixes a les escoles d'infantil i 

primària de Cerdanyola 
60.000 €  3 

17 23 
Construcció d’unes graderies al Parc Nou per a la 

celebració d’actes a l’aire lliure 
330.000 €  2 

18 28 

Projecte executiu de millora de la connectivitat verda i 

de la mobilitat a peu i en bicicleta entre el teixit 

residencial i l’entorn natural 

330.000 €  2 

 

 

Resultats de la votació de les 18 propostes finals (ordenades de major a menor nombre de vots 

obtinguts).  

Segon bloc: propostes de la ciutadania i mixtes. 

 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 16 
Instal·lar lavabos públics a diferents zones de la 

ciutat 
307.000 €  19 

2 9 
Instal·lar parcs urbans de salut a diferents barris de la 

ciutat i prop dels Casals de Gent Gran 
84.000 €  12 

3 39 VELÒDROM. Arranjament pista de rodament 330.000 €  12 

4 11 

EMPLAÇA'T A ROCAFONDA! - Millora i 

actualització de l’equipament de les places de 

Rocafonda 

327.000 €  11 

5 31 Arreglar el passeig Marítim 300.000 €  11 

6 36 Pisos lloguer social 330.000 €  10 

7 10 Fer nous carrils bici a la ciutat 330.000 €  7 

8 35 Adquisició casa natal de Puig i Cadafalch 330.000 €  7 

9 34 
Velòdrom. Adquisició d'utillatge i bicicletes per a 

l'Escola Municipal de Ciclisme 
30.000 €  3 
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Després de la votació, queden eliminades les propostes 8, 10, 19, 23, 28, 34 i 35 i es produeix un empat 

entre les propostes 6, 15, 17 i 26 per la 11ª i la 12ª posició en el bloc de les propostes de Consells. Es 

procedeix a desempatar la votació entre aquestes 4 propostes. Cada membre escriu les 2 propostes que 

considera més adients, amb el següent escrutini: 24 butlletes, 23 vots emesos a 2 propostes i 1 vot emès 

a 1 proposta.  

 

Resultats del desempat (de major a menor nombre de vots obtinguts). Primer bloc: propostes dels 

Consells Municipals de Participació i mixtes. 

 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

11 15 
Lloguer i adequació d'un local d'assaig per a grans 

formacions musicals de la ciutat 
303.000 €  13 

12 26 

Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars 

amb propostes de moviment, cooperatives i 

d’imaginació 

200.000 €  10 

13 17 

Adequació de l’espai del carrer de Cuba 47 o d’un 

local existent per convertir-lo en el Casal de les 

Dones 

175.000 €  9 

14 6 

Adquisició immoble Baixada de Les Escaletes 4 

per tal de propiciar l’obertura de l’actual cul de sac 

de la Muralla d’en Titus i restablir la continuïtat del 

circuït de Muralles 

207.000 €  5 

 

Els resultats finals són: 

Nº proposta Títol Cost Orígen 

1 
Projecte per a la reforma i ampliació dels vestuaris del 

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan - FASE 1 
330.000 €  

Consells 

Municipals 

3 

Projecte executiu per a l’adequació del servei de 

primeres atencions a la planta soterrani del centre 

d’acollida de Mataró. 

72.000 €  
Consells 

Municipals 

4 Wifi centre de Mataró 109.000 €  
Consells 

Municipals 

5 Cartelleres digitals al centre de la ciutat 91.000 €  
Consells 

Municipals 

7 
Projecte executiu per l’adequació de l’accessibilitat del 

Clos Arqueològic de "Torre Llauder” 
180.000 €  

Consells 

Municipals 

9 
Instal·lar parcs urbans de salut a diferents barris de la 

ciutat i prop dels Casals de Gent Gran 
84.000 €  Mixte 

11 

EMPLAÇA'T A ROCAFONDA! - Millora i 

actualització de l’equipament de les places de 

Rocafonda 

327.000 €  
Mixte 
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Nº proposta Títol Cost Orígen 

13 Col·locació d'elements esportius a la Platja del Callao 12.000 €  
Consells 

Municipals 

15 
Lloguer i adequació d'un local d'assaig per a grans 

formacions musicals de la ciutat 
303.000 €  

Consells 

Municipals 

16 Instal·lar lavabos públics a diferents zones de la ciutat 307.000 €  Mixte 

18 Reconeixement a les dones del tèxtil 59.000 €  
Consells 

Municipals 

20 
Instal·lació de tendals al Parc de Cerdanyola per 

generar zones d’ombra 
100.000 €  

Consells 

Municipals 

26 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb 

propostes de moviment, cooperatives i d’imaginació 
200.000 €  

Consells 

Municipals 

27 
Subministrament i col·locació de rampes als escenaris 

desmuntables municipals. 
48.000 €  

Consells 

Municipals 

29 
Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per 

autoconsum en 5 equipaments municipals 
330.000 €  

Consells 

Municipals 

31 Arreglar el passeig Marítim 300.000 €  Ciutadania 

36 Pisos lloguer social 330.000 €  Ciutadania 

39 VELÒDROM. Arranjament pista de rodament 330.000 €  Ciutadania 

 

3. Precs i preguntes. 

El representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana sobre l’estat d’execució de les 

propostes dels pressupostos participatius 2018.  

 

Sense més temes a tractar finalitza la sessió a les 22.05h. 

 

Acords i compromisos 

1. Seleccionar les següents 18 propostes dels pressupostos participatius perquè siguin sotmeses a 

votació de la ciutadania: 

 Projecte per a la reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal Eusebi 

Millan - FASE 1 

 Projecte executiu per a l’adequació del servei de primeres atencions a la planta soterrani del 

centre d’acollida de Mataró. 

 Wifi centre de Mataró 

 Cartelleres digitals al centre de la ciutat 
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 Projecte executiu per l’adequació de l’accessibilitat del Clos Arqueològic de "Torre 

Llauder” 

 Instal·lar parcs urbans de salut a diferents barris de la ciutat i prop dels Casals de Gent Gran 

 EMPLAÇA'T A ROCAFONDA! - Millora i actualització de l’equipament de les places de 

Rocafonda 

 Col·locació d'elements esportius a la Platja del Callao 

 Lloguer i adequació d'un local d'assaig per a grans formacions musicals de la ciutat 

 Instal•lar lavabos públics a diferents zones de la ciutat 

 Reconeixement a les dones del tèxtil 

 Instal•lació de tendals al Parc de Cerdanyola per generar zones d’ombra 

 Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, cooperatives 

i d’imaginació 

 Subministrament i col·locació de rampes als escenaris desmuntables municipals. 

 Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum en 5 equipaments municipals 

 Arreglar el passeig Marítim 

 Pisos lloguer social 

 VELÒDROM. Arranjament pista de rodament 

 

 

 

 

 

 

 

President 

David Bote Paz 

 

 

 

 

 

Secretari 

Sergi Benedicto Bonilla 

Mataró, 27 de setembre de 2018 

 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta de la sessió anterior, de 9 de gener de 2018. 

2. Fitxa de les 40 propostes que havien superat la fase de valoració tècnica dels pressupostos 

participatius. 

3. Graella de valoració de les propostes. 

4. Butlletes de votació. 


