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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Ampliació del número de vestuaris al poliesportiu municipal Eusebi Millan

Descripció Amb la construcció de la coberta de la pista exterior del poliesportiu municipal Eusebi
Millan, el número d’usuaris ha augmentat, i per aquest motiu el número de vestuaris que
hi ha és insuficient.
Col·lectiu beneficiari: els més de 800 usuaris habituals de les dues instal·lacions.
Necessitats a les que vol respondre: poder dur a terme la pràctica esportiva amb més
qualitat.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Esports - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/341

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Projecte per a la reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesortiu Municipal
Eusebi Millan - FASE 1

Descripció tècnica

El projecte global desenvolupa les diferents fases per construir 12 nous
vestuaris. Amb el pressupost disponible es defineixen les actuacions
necessàries per construir la fase primera, estimada per a la construcció de 4
vestuaris.
Els criteris de disseny dels nous vestidors són els establerts pel Pla director
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, per a un programa de
vestidor de grup/col·lectiu per a 20 persones:
- Agrupar la zona d'aigües per simplificar les instal·lacions
- Fer tots els vestidors adaptats
- Equipar amb un grup de vàter, rentamans, 6 dutxes, 10 metres de banc, 40
penjadors i 2 armaris grans
- Fer instal·lacions vistes i accessibles per al manteniment, que permetin
modificacions o ampliacions, només encastades en els trams a l'abast dels
usuaris

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts

Plànol d'emplaçament i façana del passatge (c. de Rosa Sensat)

3

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Esports

----------

Emplaçament

Façana del passatge (c. de Rosa Sensat)
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adequació del local ubicat a l’avinguda Lluís Companys, 51 per la posta en marxa del
Centre de Cultura per la Pau

Descripció La posta en marxa del Centre de Cultura per la Pau de Pau es vol fomentar aquesta en tots
els aspectes de la vida ciutadana:
- Millorar la convivència ciutadana a l’incidir en la cultura de pau com a mètode de gestió
de conflictes i fomentar la participació activa de les persones en la recerca de les solucions
més satisfactòries.
- Posar un espai a disposició de la ciutadania i les entitats, que permeti prevenir i resoldre
els conflictes entre les persones.
- Facilitar la tasca d’educació per la pau a les escoles i a les famílies i professionals,
impulsant programes d’educació per la pau i els drets humans.
- Participar activament en les xarxes de municipis europeus i mundials que aposten per la
defensa dels drets humans i la construcció de la pau.
- Establir coordinació amb les entitats que afavoreixen la cultura de pau.
- Col•laborar en el foment de projectes de sensibilització i de cooperació vinculats a la
defensa dels drets humans i la superació de les injustícies.
- Ser un observatori que mitjançant l'anàlisi i la pràctica a la transformació pacífica dels
conflictes i la consecució de la pau
- Promoure la comprensió i la pràctica de la cultura de pau.
- Investigar i intervenir en temàtiques relacionades amb els conflictes, els processos de
pau, la dimensió de gènere en la construcció de pau i l'educació per la pau
- Ser l’espai on es gestioni les conductes de discriminació que pateixen col•lectius i que
moltes vegades són ignorades. Les peticions o denuncies podrien arribar a través de les
bústies ciutadanes (posades en diferents espais municipals).
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Convivència - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/399

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Projecte executiu per a l'adequació del local de l'Avinguda del President Lluís
Companys núm. 51 com a Centre per la Pau

Descripció tècnica

El projecte defineix les actuacions necessàries per adequar el local com a
equipament municipal de pública concurrència amb un programa d'usos
destinat a Centre per la Pau. Aquestes actuacions afecten tant a les
5

instal·lacions com als propis espais.
El local disposa de dues sales i una cambra higiènica: l'espai amb accés des de
l'avinguda Lluís Companys es destinarà a espai d'atenció a l'usuari i com a
zona de reunions en petit format. L'altre espai, amb sortida al passatje Pau
Claris, serà un espai polivalent destinat a portar a terme activitats grupals
diverses. La cambra higiènica es reformarà per tal que sigui totalment
accessible, així com els accessos al local.
Pressupost

65.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i façana entrada per Avinguda del President Lluís Companys, 51

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Gestió Econòmica

Servei d'Igualtat i Ciutadania

Emplaçament
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Façana entrada del local per Avinguda del President Lluís Companys, 51
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adequar el Servei de Primeres Atencions del Centre d’Acollida de Mataró

Descripció El Servei de Primeres Atencions ofereix la prestació de dutxes i bugaderia al Centre
d’Acollida i està adreçat a aquelles persones de Mataró que no tenen habitatge o que en el
seu domicili no disposen de les condicions mínimes d’higiene i/o dels recursos econòmics
suficients per satisfer-les. Actualment el servei està atenent a més de 60 persones anuals
(segons dades de l’ultima memòria d’activitat. Desembre2017), està ubicat a la segona
planta del Centre d’Acollida i compta amb un professional social, responsable del servei.
La nostra proposta es canviar d’ubicació el servei al soterrani esquerre del mateix Centre.
Valorem que aquest espai és més ampli i ens permet dotar el servei de diferents sales,
aconseguint un Servei de Primeres Atencions més pràctic i que doni cobertura a més
persones de la ciutat. Transformant l’espai soterrani en 4 sales (despatx professional, sala
d’espera, sala de màquines i espai de dutxes i lavabos) i augmentar el nombre de màquines
disponibles, permet canviar el funcionament del servei, fent que cada usuari pugui rentar i
assecar la seva roba, segons les seves necessitats , d’una forma més autònoma i còmoda.
Durant el temps que dura el programa de rentat/assecat l’usuari podrà estar en la sala
d’espera, on s’oferirà begudes (cafè, sucs...) dotant així un espai de tranquil·litat i descans.
Sobretot aquest espai d’espera, està pensat per a totes les persones que utilitzen el servei i
que actualment no disposen d’habitatge. Disposar d’un despatx de treball, permet que
el/la professional pugui atendre les demandes dels usuaris, garantint la privacitat i
confidencialitat de la informació.
Entenem aquesta proposta com una millora en la cobertura i de totes les persones que
s’adrecin al servei.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Serveis socials - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/456

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Projecte executiu per a l’adequació del servei de primeres atencions a la
planta soterrani del centre d’acollida de Mataró.

Descripció tècnica

El projecte preveu una primera fase d’obres d’adequació del soterrani del
centre d’acollida concentrada en 2 espais (naus esquerre i central) per tal de
situar el servei de primeres atencions amb el programa bàsic de 4 sales
(despatx professional, sala d’espera, sala de màquines i espai de dutxes i
lavabos). En fases posteriors es podrien ampliar els espais i millorar-ne les
condicions.
La proposta situa els espais de bugaderia, serveis sanitaris, dutxes i despatx
d’atenció als usuaris a la sala esquerra actual, incloent en la reforma l’actual
espai de bugaderia del centre. La sala central es reserva per l’accés i espai de
8

distribució, incorporant també la sala d’espera i descans amb un office on
servir begudes d’acollida.
Es preveu que els espais de dutxes i cambres higièniques siguin accessibles
per a persones amb mobilitat reduïda.
Pressupost

72.000 €

Documents adjunts

Plànols d’emplaçament, i fotografies del centre i de la nau central del
soterrani.

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Benestar Social

----------

Plànol d’emplaçament de l’equipament

9

Foto de l’edifici. Centre d’acollida municipal Can Soleret

Foto interior de la sala central del soterrani
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Wifi social gratuïta al centre de Mataró

Descripció Mataró té un gran volum d’activitats que la majoria de gent desconeix, a nivell cultural
tenim una riquesa que ni els propis mataronins en som conscients i el comerç del centre
cada vegada està més necessitat d’arribar als visitants. Amb la WIFI SOCIAL aconseguim
tota una sèrie de beneficis per diferents sectors de la ciutat, ja que en el moment d’accedir
en aquesta wifi ho fem a través del facebook, correu electrònic o app (en cas d’existir), això
permet a l’Ajuntament tenir una sèrie d’estadístiques per valorar el perfil de gent que ve a
Mataró, edat, sexe, origen, idioma i nacionalitat. També podrà valorar quins són els punts
que més es visiten o generen més interès.
Qualsevol usuari que entri a la wifi de Mataró s’hauria d’identificar (facebook, correu
electrònic, ...), a la pàgina principal trobaria els punts que més volem potenciar, RUTES
PUIG I CADAFALCH, ACTIVITATS AGENDA CULTURAL, SANTES, PUNTS D’INTERÈS TURÍSTIC,
COMERÇ, RESTAURACIÓ,... En un sol clic podrien tenir la informació actualitzada de la
ciutat, ofertes especifiques dels comerços o activitats que és vulguin promocionar. La
navegació d’aquesta wifi seria controlada per les megas concretades, això vol dir que es
podrien utilitzar totes les app’s però no es podrien descarregar vídeos a partir d’una mida,
visitar pagines no desitjades, i altres requisits que és poden configurar.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Promoció de ciutat - Centre

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/458

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Wifi centre de Mataró

Descripció tècnica

Desplegar d’una xarxa WiFi pública, lliure i gratuïta en el centre de Mataró.
Aquesta xarxa WiFi permeterà connectar-se a Internet, a través dels punts
d’accés WiFi ubicats en diferents espais del centre de ciutat.
Es desplega una xarxa lliure d’accés a Internet en línia i mòbil per facilitar la
cerca d’informació i l’ús social de la xarxa apropant les noves tecnologies a la
població. Estarà formada per 25 punts d'accés connectats a Internet
mitjançant una connexió de fibra òptica o radio enllaços WiMax. Es preveu
l'execució en dues fases:
1) Desplegament de la infraestructura de telecomunicacions per poder oferir
el servei d'Internet
2) Prestació del servei d'Internet per una operadora de telecomunicacions

11

Dimen 10Mb per usuari, 3.125 usuaris concurrents, 200.000m2 cobertura.
En cap cas l'Ajuntament de Mataró pot prestar el servei d'Internet

Pressupost

109.000 €

Documents adjunts

Mapa_wifi_centre_2018

Servei responsable

Servei de Sistemes d'Informació Telecomunicacions

Servei corresponsable

---------- ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Instal·lació de cartelleres a la via pública, al centre de Mataró

Descripció Instal·lar cartelleres led al centre de la ciutat (tipus les 2 que hi ha a les entrades de
Mataró)per informar tant de les activitats i esdeveniments de la ciutat com d’altres
qüestions d’interès, com informació sobre l’estat dels pàrquings.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Promoció de ciutat - Centre

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/459

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Cartelleres digitals al centre de la ciutat

Descripció tècnica

La proposta preveu instal·lar fins a 5 panells informatius al centre de la ciutat.
Aquests panells seran terminals interactius de 46" que donen cobertura wifi i
permet interaccionar tàctilment.
S'inclou un pressupost de la fixació en els diferents emplaçaments de 4.000 €
per unitat però que caldrà ajustar segons necessitats, entenent que la
quantitat fixada serà el màxim.
Els emplaçaments finals s'estudiaran amb detall un cop la proposta sigui
escollida, però seran en una distribució territorialment equilibrada i en llocs
de bona visibilitat i accessibilitat.
La gestió dels continguts anirà a càrrec del servei de Comunicació, Promoció
de Ciutat, Cultura i Mobilitat.
Es crearà un reglament d'ús que garanteixi una informació adient i de qualitat
al servei de la ciutadania i no es promouran activitats amb ànim de lucre.
En el futur es preveu integrar aquest canal amb d'altres existents o futurs.
Cal tenir en compte que caldrà preveure un contracte anual de manteniment
de màxim 6.000 €

Pressupost

91.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Servei de Comunicació
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Servei corresponsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments Servei de Mobilitat
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció L’immoble que es proposa comprar té la façana principal a la Baixada de Les Escaletes
núm. 4 i la façana posterior a la Muralla d’en Titus. De fet, aquest edifici està construït
sobre el camí de ronda exterior de la muralla mataronina del segle XVI (al qual s’adossa),
un espai de titularitat pública ocupat i talla la comunicació i la circulació amb la resta del
recinte emmurallat (la zona de l’actual plaça de la Muralla), creant un cul-de-sac al vial
conegut amb el nom de Muralla d’en Titus on s’han detectat problemes d’higiene,
salubritat i seguretat.
Amb l’enderroc d’aquest immoble -que no te cap interès arquitectònic- es podria obrir al
públic l’últim vial tancat de la ciutat, la Muralla d’en Titus, i resoldre’n els problemes de
salut i seguretat que presenta, establint un primer enllaç entre la Baixada de Les Escaletes i
la Baixada de Santa Anna, com a pas previ a la recuperació del conjunt.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Urbanisme i habitatge - Centre

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/475

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Es realitza una valoració del Preu Just d'aquesta finca. En el cas que s'arribés a
un mutu acord, entre l'Ajuntament i la propietat, del Preu Just obtingut,
caldria afegir les despeses de Notari i del Registre de la Propietat. S'estima
que aquestes despeses són un 2,5% del valor, per tant, quedaria en
206.685,10€.

Pressupost

207.000 €

Documents adjunts

Informe de valoració

Servei responsable

Servei de Gestió Econòmica

Servei corresponsable

Servei d'Urbanisme i Patrimoni ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Resoldre l’accessibilitat del clos arqueològic de la Vil·la romana de Torre Llauder

Descripció Actualment aquest recinte arqueològic no és accessible per persones amb dificultats
motrius.
Proposem que en aquest monument de la ciutat, catalogat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional s’hi facin les obres necessàries, estudiades i previstes en el corresponent projecte
tècnic, per tal que pugui ser accessible per a tothom.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Urbanisme i habitatge - Pla d'en Boet

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/476

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Projecte executiu per l’adequació de l’accessibilitat del Clos Arqueològic de
"Torre Llauder”

Descripció tècnica

El projecte defineix les actuacions necessàries per adaptar tant l’accés exterior
com l’interior:
a) Accessibilitat exterior (urbanització de l’entorn)
Arranjament del paviment de les voreres de l’entorn a l’equipament i
ampliació d’un tram de vorera de l’Av. del President Lluís Companys per
generar un gual de vianants adaptat. Construcció d’una rampa adaptada per
salvar el desnivell de 1,20m del tram d’escales existent. Creació d'itineraris
adaptats per poder visitar les restes arquelògiques. Modificació de la xarxa
d’enllumenat i sanejament.
b) Accessibilitat interior (equipament)
Eliminar desnivells no accessibles i instal·lar un ascensor adaptat amb accés
als tres nivells existents. Reformar l'espai de lavabos per que sigui adaptat.
Pavimentació de recorreguts adaptats per visitar les restes i adaptació de
l’espai d’explicació.

Pressupost

180.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i accés principal (Av. del President Lluís Companys)

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció de Cultura ----------
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Emplaçament

Accés principal (Av. del President Lluís Companys)
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL (inclou diverses propostes per la seva semblança)
Nom

Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques

Descripció Cal fer un repàs urgent de les instal·lacions Esportives escolars, algunes pistes estant en un
estat deplorable, ratlles sense pintar, porteries i xarxes trencades. Sens dubte el benefici
de les reparacions i modernització de les pistes poliesportives de les escoles públiques
arribarien a més de 3000 nens i nenes de Mataró. Necessitats a les que vol respondre:
Millorar la qualitat dels entrenaments i competicions dels nostres alumnes en edat escolar
participants en els Jocs escolars de Mataró. Col•lectiu beneficiari: Tots els alumnes de les
escoles públiques de Mataró i els més d’un miler de participants en els Jocs escolars de
Mataró.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Esports - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/340

Nom

Adequació de les pistes esportives dels centres escolars

Descripció Revisió, adequació i millora de les pistes esportives dels centres escolars. Prioritzant
aquells centres que participen als Jocs Escolars, els centres que obren els seus patis al barri,
fora de l’horari escolar (patis oberts) i els centres amb pistes esportives que presenten més
necessitats.
Necessitats a les que vol respondre: millorar les condicions dels espais de les escoles on
habitualment es practica esport. Facilitar la participació dels centres en els Jocs Escolars.
Col•lectiu beneficiari: alumnat dels centres educatius públics i infants i adolescents que
utilitzen els patis oberts de les escoles.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Educació i formació - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/560

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Adequació de e les pistes esportives de les escoles públiques.

Descripció tècnica

Millora de les instal·lacions esportives de les escoles d’infantil i primària per
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portar a terme la pràctica esportiva de forma segura i optimitzar-ne el seu ús.
Les actuacions dependran de l’estat de cada instal·lació i contemplaran
treballs com la renovació del paviment, pintat de línies de joc, millora de la
il·luminació, subministrament i instal·lació de material esportiu (porteries,
cistelles, proteccions, etc).
Les actuacions estan previstes en 12 escoles: Àngela Bransuela, Camí del Cros,
Camí del Mig, Cirera, Germanes Bertomeu, Joan Coromines, Josep
Montserrat, La Llàntia, Marta Mata, Rocafonda, Tomàs Viñas i Torre Llauder.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts

Situació de les escoles i resum d'actuacions

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Esports Direcció d'Ensenyament

Situació de les escoles
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Resum d’actuacions
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL (inclou diverses propostes per la seva semblança)
Nom

Instal·lar parcs urbans de salut en espais verds propers als casals de la gent gran

Descripció Un dels objectius que es proposen es poder promoure hàbits saludables amb la població
de persones grans, aquest objectiu es podrà treballar a través de la instal·lació d’aquets
equipaments.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Gent gran - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/366

Nom

Parcs urbans de salut en un espai de cadascun dels barris de Rocafonda, La llàntia, CireraMolins, Centre i Via Europa

Descripció Demanem fer parcs urbans de salut poder fer exercici físic i assolir hàbits saludables.
La practica regular d’algun tipus d’activitat física ajuda a gaudir de una bona salut física i
mental.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Salut i consum - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/526

Nom

Aparells de gimnàstica per a la gent gran i discapacitats

Descripció Els parcs dels barris Molins i Rocafonda, necessiten aparells de gimnàstica per a la gent
gran i els discapacitats, la finalitat és que no tinguin que desplaçar-se dels seus barris per
anar a un altra.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Gent gran - Molins

Consell Municipal

Ciutadania

91 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/582
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Nom

Instal·lar parcs urbans de salut als barris de Rocafonda i el Palau

Descripció L’objectiu d’aquests espais és facilitar a la ciutadania elements o aparells instal·lats a l’aire
lliure i a l’espai públic per poder fer exercici i promoure estils de vida saludable.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Salut i consum - Rocafonda

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/478

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Subministrament i col.locació de 11 elements esportius (fitness) adequats tant
per a gent gran com per a persones amb necessitats especials.
Dos elements fitness que enforteixin els genolls i turmells, que tonifiquin la
massa muscular de les cames i activi la circulació sanguínea
Un element fitness entrenador de cames que tonifiqui els glutis, quadriceps i
triceps, en un exercici suau i fàcil, alhora que millori la flexibiitat i reforci les
cames
Un element fitness en què es pugui exercitar alhora braços, espatlles,
pectorals, esquena i abdomen. A més de ser un aparell en que es realitzi
exercici cardiovascular i de tonificació
Un element fitness que permeti realitzar un exercici cardiovascular complert,
que pugui treballar tot el cos, però que sigui un exercici de baix impacte per a
cames i braços, i que millori la coordinació i equilibri.
Un element fitness d'estiraments que millori la flexibilitat i l'equilibri i que
incorpori tres altures diferents per a diferents nivells d'estiraments o alçades
d'usuaris, i que també incorpori agafadors on subjectar-se sense perdre
l'equilibri.
Un element fitness que permeti exercitar braços, espatlles i esquena,
enfortint les zones i aportant resistència.
Un element fitness dissenyat per millorar la flexibilitat i la coordinació en
canells, braços i espatlles, que permeti realitzar un escalfament dels mateixos
i millorar la circulació. Adequat per a totes les edats i també per persones en
cadira de rodes, ha de disposar de diferents posicions per a usuaris de
diferent alçada.
Un element fitness dissenyat per millorar la flexibilitat, amplitud de moviment
i circulació sanguínia en les articulacions i músculs de les espatlles. També que
permeti escalfar i refredar els braços. Ha de disposar de diferents posicions
per a usuaris de diferent alçada.
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Un element fitness que incorpori dos exercicis diferents per a dos usuaris: Un
gir de cintura que millori la mobilitat de la cintura i un que permeti enfortir els
musculs de les cames, simulant el moviment que es realitza en pujar escales.
La plataforma de l'element de gir ha de tenir un limitador de moviment cap a
cada costat per complir amb les normes de seguretat (EN16630), essent
l'angle de gir de màxim 105º cap a l'esquerra i 105º cap a la dreta des de la
posició cetral. El moviment haurà d'estar amortiguat a partir de 90º amb
l'objectiu de tenir per part de l'usuari més control en l'exercici i menys risc
d'accidents.
Un element fitness dissenyat per millorar la circulació de les cames, que
mentre es realitzi un moviment permeti exercitar l'equilibri i la coordinació,
així com realitzar exercici cardiovascular suau, tipus bicicleta estàtica.
Cartell d'alumini 60x40 cm mod. fitness i segons normativa EN 16630
Muntatge dels elements i cartell.
Els parcs s'instal·laran a: Parc de Rocafonda (Rocafonda), Parc de la Llàntia (La
Llàntia), Parc de Roques Albes o Parc d’Antonio Machado (Cirera), Parc de
Lluis Millet (Molins), Parc del Mar (Pla d'en Boet), Passeig Maritim platja del
Callao (Centre), i zona Via Europa.

Pressupost

84.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei d'Igualtat i Ciutadania Servei de Salut i Consum
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL (inclou diverses propostes per la seva semblança)
Nom

Implantació d'una xarxa de carril bici per tota la ciutat de Mataró

Descripció Al Pacte per a la mobilitat a Mataró, juny 2016, pàg. 7. es constata el següent: "Tot i els
15,3 kms de vies ciclables i els 35 kms de vies pacificades, encara no es disposa d’una xarxa
suficient i connexa. Això és un dels factors que fan que la participació de la bicicleta al
repartiment modal sigui residual (0,5%), per sota d’altres ciutats similars. El relleu
accidentat de Mataró constitueix també una altra causa d’aquesta baixa utilització."
Cada vegada hi ha un ús més gran de bicicletes per moure's per la ciutat. Tot i que hi ha
desnivells importants, les bicicletes elèctriques permeten superar aquests amb
tranquil·litat. Són moltes les famílies joves que porten un o dos infants a la bicicleta i
també augmenta el nombre de persones d'edat, que utilitzen aquest mitjà de transport.
La no existència de carrils específics provoca moltes situacions de risc pels vianants així
com pels que fan ús de la bicicleta i els que van en cotxe.
Com que no s'acaba de concretar el pla de mobilitat i es continua prioritzant un pla de
transport públic deslligat d'aquest pla de mobilitat, considerem que avançar en la
promoció de l'ús de la bicicleta per als desplaçaments per la ciutat és una necessitat de
màxima prioritat i interès des de molts àmbits de la vida ciutadana.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Mobilitat i transport - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/457

Nom

Fer nous carrils bici a la ciutat

Descripció Fer nous carrils bici facilitant la circulació i fomentant una ciutat més sostenible i menys
contaminant. Fins un màxim de 330.000€ es prioritzarien les connexions: Carrer Biada fins
plaça de les Tereses, Ronda Barceló fins la Plaça de França, Plaça Granollers fins Ronda de
la República, i Centre Mataró passant pel Camí del mig fins Argentona, i l'accés a l'Estació
de la Renfe. Aquesta proposta és la concreció de les següents propostes:
- La Mobilitat del Futur a Mataró
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/323
- Fer nous Carrils bicis
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/347
- Carril bici a tot Mataró
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/465
- Posar una xarxa de carrils bici
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/504
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- Carrils bici que conecten Mataró
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/527
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Mobilitat i transport - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

140 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/568

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Fer nous carrils bici a la ciutat

Descripció tècnica

Fer nous carrils bici per tal de facilitar la circulació i fomentar una ciutat més
sostenible i menys contaminant. Els nous trams de carril bici previstos seran
del tipus bidireccional per calçada, segregats de la resta de carrils de circulació
mitjançant peces de cautxú, i amb semaforització específica per a bicicletes
quan sigui necessària. Fins a un màxim de 330.000 €, es prioritzaran els trams
de carril bici i les connexions que apareguin en el Pla de Mobilitat Urbana, per
tal de completar la xarxa existent.
La proposta és fer aproximadament 1500 m. de carril bici, estimant un cost
d'execució de projecte de 220 €/m de carril, assolint així la inversió prevista
de 330.000 €.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Servei de Mobilitat

Servei corresponsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL (inclou diverses propostes per la seva semblança)
Nom

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

Descripció Concreció de la demanda:
1.- Zona infantil del Parc de Rocafonda: Canviar tots els jocs infantils, estan molt malmesos
i col·locar-ne d’adequats per a infants de 3 a 8 anys. Posar cautxús nous sota els jocs. Posar
un WC al parc. WIFI.
2.- Plaça de Joan XXIII: Instal·lar-hi WIFI.
3.- Plaça de Rocafonda: Part de la pista: Adequar-la per a la pràctica del bàsquet; aixecar
les baranes amb proteccions de fibra tèxtil, posar-hi dues cistelles, treure jardineres i
butaques del mig i protegir la pèrgola de les pilotes. WIFI.
4.- Plaça de Colòmbia: WIFI. Canviar els jocs infantils per uns de nous. Posar cautxús nous
sota els jocs.
5.- Espai infantil Avgda. Amèrica, davant núm. 17: WIFI. Un tobogan nou, ja que l’antic, en
forma d’elefant, es retirà per estar fet malbé.
6.- Espai lliure de ‘La Fibra’: Posar-hi dues porteries de futbol i construir-hi un ‘skater’.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

---------- - ----------

Consell Municipal

Ciutadania

92 Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/621

Nom

Instal·lar lavabos públics al Parc de Rocafonda

Descripció Degut a la afluència de persones i el nombre d’activitats que es realitzen al Parc de
Rocafonda, és necessari instal•lar lavabos públics.
Àmbit i
abast

Espai públic - Rocafonda

Origen i
suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/477

Nom

Wifi a Rocafonda

Descripció Instal·lar punts de WIFI al parc de Rocafonda, i a les places de Joan XXIII, Colòmbia i
Rocafonda.
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A Rocafonda hi han molta gent que no te accés a les xarxes socials ni a internet,
imprescindible tant per socialitzar-se com per temes d'estudi, sobre tot en la adolescència
Àmbit i
abast

Comunicació - Rocafonda

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

75 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/573

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

PARC DE ROCAFONDA
1.- Zona infantil Parc de Rocafonda:
Substitució de tots els jocs existents per uns altres per a nens de 3-8 anys: 1
combinat, 3 molles individuals, 1 molla doble, 1 gronxador doble adaptat, 1
tobogan, 1 caseta.
A l'estar col·locats en un paviment tou, es renovaran les terres per tal de
complir amb la Normativa vigent. No es col.locarà cautxú.
Pressupost: 60.000 € IVA inclòs
2.- Subministre i col·locació de wc automàtic igual als del passeig marítim.
Pressupost: 60.000 € IVA inclòs
PLAÇA COLOMBIA
Substitució dels jocs infantils per uns de nous de 3-8 anys i col·locació de
cautxú en les zones de seguretat de cada joc: 1 tobogan, 1 gronxador doble
adaptat, 1 molla simple, 1 molla doble.
Pressupost: 25.000 € IVA inclòs
AVIGUDA AMÈRICA
Substitució del tobogan existent pet un de nou.
Pressupost: 3.500 € IVA inclòs
SOLAR "LA FIBRA"
Subministrament i col·locació de Skate "mini rampa 2 mòduls model L de la
casa Spok Ramps" de 10,5 x 4,8 x 1,8 m. Inclòs la construcció de fonaments i
paviment de formigó de base de la plataforma.
Pressupost: 50.000 € IVA inclòs
Subministre i col·locació de 2 porteries de futbol sala. Inclòs l'anivellat del
espai destinat al joc de pilota.
Pressupost: 7.500 € IVA inclòs
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3.-Desplegament de WIFI en espais públics de rocafonda.
a) Parc de Rocafonda
5 Punts Exteriors E740 (802.11 ac Wave 2) , Clou controler, mecanitzat i
operatiu. Aprovisionament de l'infraestrutura elèctric i xarxa de dades.
b) Plaça Rocafonda
5 Punts Exteriors E740 (802.11 ac Wave 2) , Clou controler, mecanitzat i
operatiu. Aprovisionament de l'infraestrutura elèctric i xarxa de dades.
c) Plaça Joan XXIII
5 Punts Exteriors E740 (802.11 ac Wave 2) , Clou controler, mecanitzat i
operatiu. Aprovisionament de l'infraestrutura elèctric i xarxa de dades.
d) Plaça Colòmbia
5 Punts Exteriors E740 (802.11 ac Wave 2) , Clou controler, mecanitzat i
operatiu. Aprovisionament de l'infraestrutura elèctric i xarxa de dades
e) Espai infantil Avda, Amèrica
5 Punts Exteriors E740 (802.11 ac Wave 2) , Clou controler, mecanitzat i
operatiu. Aprovisionament de l'infraestrutura elèctric i xarxa de dades
Pressupost: 121.000 € IVA inclòs

Pressupost

327.000 €

Documents adjunts

Planols ubicació de les zones

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Sistemes d´Informació Telecomunicacions ----------

Avinguda Amèrica 17
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Connexió dels barris sector Salvador Espriu/Ronda Sant Oleguer/Carrer Almeria

Descripció És una zona de comunicació entre els barris de Molins y Vista Alegre. Es podria fer un camí
amb menys inclinació (fent ziga-zaga), amb bancs per parar a descansar...
Àmbit i
abast

Espai públic - Vista Alegre

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/479

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Es transformarà el caminet que la gent ja ha fet per passar des de la pista
poliesportiva fins al camí d'entrada al Parc des del Centre Cívic, ampliant-lo i
consolidant-lo com a camí del Parc amb cunetes de drenatge d'aigües pluvials,
contenció de les terres del costat del pendent de la muntanya, i creació d'una
zona d'estada al lloc més planer amb bancs i papereres.

Pressupost

75.000 €

Documents adjunts

ubicació

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------

Parc del Nord
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Gronxadors tipus gimnàs al Passeig Marítim o per la platja

Descripció La idea es que s’instal·lin gronxadors que serveixin per fer exercicis a la platja o al Passeig
Marítim, per la gent que va a córrer, passejar o fins i tot a qui va a passar l’estona a la
platja.
Hi han altres platges que en tenen i molta gent els utilitza, no han de ser molt complexes,
n’hi han que utilitzen el propi pes de qui fa l’exercici. També n’hi han per fer rotacions de
canells, cintura,…
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/480

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Subministrament i col·locació de 11 elements esportius (fitness) adequats tant
per a gent gran com per a persones amb necessitats especials.
Dos elements fitness que enforteixin els genolls i turmells, que tonifiquin la
massa muscular de les cames i activi la circulació sanguínea.
Un element fitness entrenador de cames que tonifiqui els glutis, quadriceps i
triceps, en un exercici suau i fàcil, alhora que millori la flexibiitat i reforci les
cames
Un element fitness que es pugui exercitar a l'hora braços, espatlles, pectorals,
esquena i abdomen. A més de ser un aparell en que es realitzi exercici
cardiovascular i de tonificació
Un element fitness que permeti realitzar un exercici cardiovascular complerts
que pugui treballar tot el cos, però que sigui un exercici de baix impacte per a
cames i braços. que a més millori la coordinació i equilibri
Un element fitness d'estiraments que millori la flexibilitat i l'equilibri i que
incorpori tres posicions diferents per a diferents nivell d'estiraments o alçades
d'usuaris, i que també incorpori agafadors on subjectar-se sense perdre
l'equilibri.
Un element fitness que permeti exercitar braços, espatlles i esquena,
enfortint les zones i aportant resistència
Un element fitness dissenyat per millorar la flexibilitat i la coordinació en
canells, braços i espatlles, que permeti realitzar un escalfament dels mateixos
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i millorar la circuació. Adequat per a totes les edats i també per persones en
cadira de rodes, ha de disposar de diferents altures per a usuaris de diferent
alçada.
Un element fitness dissenyat per millorar la flexibilitat, amplitud de moviment
i circulació sanguínia en les articulacions i músculs de les espatlles. També que
permeti escalfar i refredar els braços. Ha de disposar de diferents posicions
per a usuaris de diferent alçada.
Un element fitness que incorpori dos exercicis diferents per a dos usuaris: Un
gir de cintura que millori la mobilitat de la cintura i un que permeti enfortir els
músculs de les cames, simulant el moviment que es realitza en pujar escales.
La plataforma de l'element de gir ha de tenir un limitador de moviment cap a
cada costat per complir amb les normes de seguretat (EN16630), essent
l'angle de gir de màxim 105º cap a l'esquerra i 105º cap a la dreta des de la
posició cetral. El moviment haurà d'estar amortiguat a partir de 90º amb
l'objectiu de tenir per part de l'usuari més control en l'exercici i menys risc
d'accidents.
Un element fitness dissenyat per millorar la circulació de les cames, que
mentre es realitzi un moviment permeti exercitar l'equilibri i la coordinació,
així com realitzar exercici cardiovascular suau, tipus bicicleta estàtica.
Cartell d'alumini 60x40 cm mod. fitness i segons normativa EN 16630
Muntatge dels elements i cartell

Pressupost

12.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Esports ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL (inclou diverses propostes per la seva semblança)
Nom

Crear un banc de terres

Descripció Inversió pública destinada a reforçar l’espai agrari. Donar suport a la producció ecològica.
Resoldre el tema de la tinença del sòl.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Medi ambient - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/483

Nom

Creació d'un banc de terres agrícoles

Descripció Creació d'un banc de terres a l'àmbit de les CincSènies per a afavorir la producció agrícola i
ecològica de proximitat, que milloraria l'autosuficiència alimentària de la ciutat i les
condicions ambientals d'un espai únic i diferencial respecte la resta de municipis de la
comarca.
Així mateix, garantiria la continuïtat d'una activitat econòmica fonamental.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Salut i consum - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

110 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/586

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Per la compra de terrenys destinats a crear un banc de sòl agrícola es
realitzarà un concurs públic, per a que es puguin presentar ofertes de terrenys
que reuneixin les condicions que s’establiran a les bases del concurs. El total
de terrenys que es puguin comprar dependrà, d’una part, de la quantitat
d’ofertes presentades, i de l’altra, del màxim possible fins a arribar al topall
del pressupost (330.000,00€).

Pressupost

330.000 €
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Documents adjunts
Servei responsable

Servei de Gestió Econòmica

Servei corresponsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adequació d’un local d’assaig per a grans formacions musicals de la ciutat

Descripció En els darrers anys han sorgit moltes formacions musicals grans, de més de 20 i 30 músics,
a la ciutat de Mataró. La realitat d’aquests col·lectius és complicada, ja que la ciutat no
disposa de cap espai municipal que pugui acollir els seus assajos ordinaris i les entitats es
veuen forçades a llogar locals o ha arribar a acords amb els propietaris per tal de poder-ne
fer ús. Tot sovint aquests ús és compartit amb d’altres de diferent naturalesa, cos que fa
que aquests locals no puguin oferir els requeriments d’espai i d’insonorització necessaris.
La proposta consisteix en l’adequació d’un espai de propietat municipal, que no requereixi
un lloguer, que permeti assajar a les bandes de gran format. En funció del pressupost es
pot plantejar el projecte en diferents fases.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Cultura - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/487

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

L'Ajuntament no disposa de cap local buit que pugui destinar-se a aquesta
activitat.
Es proposa llogar i adequar un local, de superfície aproximada 300m2, situat
en un polígon industrial.
Al cost de l'adequació caldria sumar-li un import mensual de 1.740 € mensuals
en concepte de lloguer de l'espai.

Pressupost

303.000 €

Documents adjunts

Informe

Servei responsable

Servei de Gestió Econòmica

Servei corresponsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments Direcció de Cultura
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL (inclou diverses propostes per la seva semblança)
Nom

Lavabos públics

Descripció La instal·lació / creació de més lavabos públics. També fer una senyalització específica o
reforçar la dels que ja puguin existir com per exemple, els dels baixos de l’Ajuntament,
mercats…
En definitiva crear zones amables pel passeig en espais oberts de la ciutat, dotant aquests
espais de les necessitats bàsiques, com poden ser lavabos públics, com si fos un gran espai
o àrea comercial. Això són serveis, de civisme, d’imatge i de salubritat.
Malgrat estar en plena expansió i posicionament de la ciutat com un destí turístic i voler
potenciar aquest, la xarxa de lavabos públics és insuficient. Un dels atractius del turisme i
dels visitants és passar hores caminant i necessiten serveis, al igual que els possibles clients
dels establiments que passen hores pels carrers comercials. Una de les zones on també es
proposa posar un lavabo públic és al Parc de Mar.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/488

Nom

Instal·lar lavabos públics i canviadors per a bebès a la zona del Parc de Mar

Descripció La instal·lació de 6 lavabos públics a la zona del Parc de Mar (ubicació a valorar dins de la
zona: inici i final o tots centralitzats). La instal·lació de 1 o 2 canviador/s per a bebès.
En definitiva crear “zones amables” pel passeig en espais oberts de la ciutat, però dotar
aquests espais de les necessitats bàsiques, com poden ser lavabos públics, com si fos un
gran espai o àrea comercial. Això són serveis, de civisme, d'imatge i de salubritat.
Malgrat estar en plena expansió i posicionament de la ciutat com un destí més a nivell
turístic i voler potenciar aquest, la xarxa de lavabos públics és insuficient. Un dels atractius
del turisme i les persones visitants és poder passar hores caminant i clar necessiten serveis.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Salut i consum - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/525

Nom

Lavabos públics
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Descripció La instal·lació/creació de més lavabos públics. També fer una senyalització específica o
reforçar aquesta dels que ja puguin existir com per exemple els dels baixos de
l’ajuntament, mercats, etc.En definitiva crear “zones amables” pel passeig en espais oberts
de la ciutat, però dotar aquests espais de les necessitats bàsiques, com poden ser lavabos
públics, com si fos un gran espai o àrea comercial.Malgrat estar en plena expansió i
posicionament de la ciutat com un destí més a nivell turístic i voler potenciar aquest, la
xarxa de lavabos públics és insuficient. Un els atractius del turisme i els visitants és poder
passar hores caminant i clar necessiten serveis. De la mateixa forma els possibles clients
dels establiments passen hores pels carrers comercials i també de nou aquests veuen la
necessitat de disposar d’aquests serveis mínims d’acollida. Els ciutadans no entenen que la
ciutat no compti amb una xarxa de lavabos públics comparable a la d’altres ciutats. A
ciutats d’Europa hi ha molts lavabos i molt ben senyalitzats. El Pol. Ind. Pla d’en Boet acull
el mercat ambulant dels dissabtes. La zona no disposa d’una xarxa de bars/restaurants, i
aleshores, els firaires passen hores fent la seva feina sense poder disposar d’aquest servei.
El resultat és que les empreses que reprenen la seva activitat els dilluns següents, han de
conviure i fins i tot, de vegades gestionar, l’escenari que els ha quedat. Això beneficiaria a
tots els ciutadans i visitants.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/552

Nom

Lavabos públics

Descripció La instal·lació/creació de més lavabos públics. També fer una senyalització específica o
reforçar aquesta dels que ja puguin existir com per exemple els dels baixos de
l’ajuntament, mercats, etc.
En definitiva crear “zones amables” pel passeig en espais oberts de la ciutat, però dotar
aquests espais de les necessitats bàsiques, com poden ser lavabos públics, com si fos un
gran espai o àrea comercial.
Malgrat estar en plena expansió i posicionament de la ciutat com un destí més a nivell
turístic i voler potenciar aquest, la xarxa de lavabos públics és insuficient. Un els atractius
del turisme i els visitants és poder passar hores caminant i clar necessiten serveis.
De la mateixa forma els possibles clients dels establiments passen hores pels carrers
comercials i també de nou aquests veuen la necessitat de disposar d’aquests serveis
mínims d’acollida.
Els ciutadans no entenen que la ciutat no compti amb una xarxa de lavabos públics
comparable a la d’altres ciutats. A ciutats d’Europa hi ha molts lavabos i molt ben
senyalitzats.
El Pol. Ind. Pla d’en Boet acull el mercat ambulant dels dissabtes. La zona no disposa d’una
xarxa de bars/restaurants, i aleshores, els firaires passen hores fent la seva feina sense
poder disposar d’aquest servei.
El resultat és que les empreses que reprenen la seva activitat els dilluns següents, han de
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conviure i fins i tot, de vegades gestionar, l’escenari que els ha quedat.
Això beneficiaria a tots els ciutadans i visitants.
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/555

Nom

Lavabos públics a la ciutat

Descripció Instal·lar nous lavabos públics a diferents espais de la ciutat en especial a les zones
comercials. Aquesta proposta és la concreció de les següents propostes:
- Lavabos públics per tota la ciutat
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/336
- Instal·lar serveis públics a les zones comercials de la ciutat.
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/301
Àmbit i
abast
Origen i
suports

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

90 Suports

Enllaç

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/566

Nom

Lavabos públicos

Descripció La gente mayor necesIta mas lavabos publicos en toda la ciudad.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

106 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/584

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Instal·lar Lavabos públics a diferents zones de la ciutat

Descripció tècnica

Subministrament i col·locació de 5 lavabos públics automàtics iguals als
37

existents en el passeig Maritim, als barris de Pla de'n Boet (situat proper al
mercat setmanal), Parc del Mar (2 unitats), Centre (Plaça Gran) i Cerdanyola
Nord (situat a plaça Canyamars o plaça Gatassa).
Rotulació informativa exterior per senyalitzar els nous lavabos públics i els ja
exitents a la ciutat: aparcament de Pl. de Santa Anna, aparcament de Plaça de
les Tereses, avinguda del Port, Nou Parc Central, Parc Central, Parc de
Cerdanyola, platja del Callao, i platja del Varador.
Es preveuen dos senyalitzadors per lavabo públic situant-los a 50 metres del
servei senyalitzat, i en dos recorreguts d'arribada, ampliant així la cobertura
de la senyalització en el seu entorn. Els rètols són de mida estàndar de 60x40
cm i amb pal d'alumini fixat a terra.

Pressupost

307.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Habilitació de l’espai del carrer Cuba, 47 ( o un de similars característiques ) com a Casal de
les dones

Descripció Habilitació de l’espai del Carrer Cuba, 47 per convertir-lo en el Casal de les dones, amb
espais polivalents per tallers, xerrades, trobades de les entitats, centre de documentació, …
Es tracta de dotar a la ciutat d’un espai on es desenvolupin les activitats relacionades amb
temes d’igualtat i que sigui un punt de referència per a entitats i ciutadania
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Igualtat - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/521

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Adequació de l’espai del carrer de Cuba 47 o d’un local existent per convertirlo en el Casal de les dones

Descripció tècnica

El projecte defineix les actuacions necessàries per adequar alguns espais de
l'actual edifici de La Moderna o habilitar un local existent com a equipament
de pública concurrència amb un programa d'usos d'uns 150 m2 destinat al
Casal de les Dones. Aquestes actuacions afecten tant a les instal·lacions com
als propis espais.

Pressupost

175.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i façana d'entrada de l’espai (cantonada del carrer de Cuba 47 i
el carrer Sant Josep Oriol)

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Gestió Econòmica Servei d'Igualtat i Ciutadania
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Emplaçament

Façana d'entrada de l’espai, a la cantonada del carrer de Cuba 47 i el carrer Josep Oriol

40

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Les dones del tèxtil a Mataró

Descripció Creació d’un element artístic i simbòlic (escultura, element ornamental...), que reflecteixi
les aportacions de les dones en el creixement de la ciutat, especialment a través del món
del tèxtil, com a homenatge i visibilització del rellevant paper que les dones han
desenvolupat i desenvolupen en la història de Mataró, i situar-lo a la plaça de la Pepa
Maca.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Igualtat - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/522

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Reconeixement a les dones del tèxtil

Descripció tècnica

La proposta es valora positivament. Per realitzar-la es proposaria convocar un
concurs públic per a seleccionar l'artista i l'obra que pogués representar de la
millor manera l'homenatge de la ciutat a les dones. Proposem que les
diferents propostes es valorin des d'una comissió conformada per experts del
món de l'art i representants dels Consell d'Igualtat, que fan la proposta.
Un cop seleccionada la proposta, es faria la producció de la mateixa i
s'instal·laria a la Plaça Pepa Maca, tal i com es proposa, o als voltants de Can
Marfà, secció del Museu de Mataró dedicada al Gènere de Punt.

Pressupost

59.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Servei d'Igualtat i Ciutadania

Servei corresponsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments Direcció de Cultura
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Instal·lació de reixes més robustes a les escoles d’infantil i primària públiques de
Cerdanyola

Descripció Millorar la seguretat a les escoles mitjançant la instal•lació de reixes més robustes a les
escoles d’infantil i primària del barri de Cerdanyola. Substituir les reixes de filferro per
reixes més resistents que evitin actes vandàlics i l’accés a persones que volen fer
destrosses fora de l’horari escolar. Aquesta actuació es demana perquè l’Escola Camí del
Cros ha patit actes vandàlics aquest curs, així com l’escola Tomàs Viñas.
Les escoles beneficiàries serien Camí del Cros, Tomàs Viñas (Mar Mediterrània), Josep
Manuel Peramàs, Josep Monserrat, Les Aigües... Les que la Comissió Tècnica consideri
necessàries.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Educació i formació - Cerdanyola

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/528

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Instal·lació de tanques i reixes a les escoles d'infantil i primària de Cerdanyola

Descripció tècnica

Les escoles d'infantil i primària de Mataró pateixen actes vandàlics durant els
horaris no lectius. L'accés als recintes escolar es realitza de diferent manera
segons l'equipament: en alguns casos les tanques són robustes però de baixa
alçada, en altres casos es troben en mal estat per envelliment o vandalisme.
Sovint l'accés es realitza per la façana que dóna directament al carrer i en
altres casos en què les escoles són colindants i formen una illa educativa, té
lloc d'un recinte a l'altre.
L'actuació consistirà en millorar les tanques i reixes de les escoles d'infantil i
primària de Cerdanyola:
- Suplementar les tanques existents que tenen una alçada insuficient.
- Substituir les tanques que es troben en mal estat.
- Substituir les tanques de simple torsió per tanques més robustes.

Pressupost

60.000 €

Documents adjunts

Plànol de situació
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Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Ensenyament ----------

Situació de les escoles
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció Establir zones d’ombra a la pista del Parc de Cerdanyola, mitjançant la instal·lació de
tendals que cobreixin també l’escenari. Actualment en aquest Parc no hi ha cap protecció
del sol i és necessari que hi hagi espais d’ombra a la pista. Cal buscar el material més adient
que no superi l’import de 330.000 euros, pot ser de tela, de malla, etc. Tenim fotos que
l’Associació de Veïns de Cerdanyola ha adjuntat amb exemples d’altres municipis on s’han
instal•lat tendals d’aquestes característiques. Aquests tendals haurien de tenir la
possibilitat de retirar-se si en alguna ocasió fos necessari. El col·lectiu beneficiari seria tota
la ciutadania del barri de Cerdanyola que fa ús del parc.
Àmbit i
abast

Espai públic - Cerdanyola

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/529

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Projecte executiu per instal·lar 12 suports lineals (6 a cada costat) de
columnes metàl·liques, amb reforços estructurals al soterrani, que subjectin el
sistema de tensors unidireccionals i els tendals mòbils de teixit lleuger no
impermeable ni resistent al vent (teixit mitja ombra o làmines tipus EFTE) per
generar ombra a la pista i a l’escenari. Preveure un sistema de subjecció dels
tendals que sigui desmuntable per tal de gestionar la seva instal·lació en
previsió de les necessitats de l’espai. Es calcula un cost genèric de repercussió
del conjunt de l’obra de 120 €/m2 sobre la superfície coberta.

Pressupost

100.000 €

Documents adjunts

Plànols de situació i emplaçament i fotografia de l’espai

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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Situació de l’espai

Emplaçament de la intervenció dins el parc de Cerdanyola
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Foto de la pista pavimentada on es preveu la instal·lació de tendals d’ombra ( des de l’avinguda
Gatassa)
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Parc entre els carrers Marià Ribas i Ronda Dr. Ferran

Descripció Fer un parc entre els carrers Marià Ribas i Ronda Dr. Ferran en una zona que està molt
deixada al costat de l’escola Antonio Machado. Instal•lar-hi bancs, fer una zona
enjardinada que tingui utilitat per anar-hi a passejar o a jugar amb nens. El col•lectiu
beneficiari principal serien totes les persones que viuen a la zona de Via Europa i carrers
adjacents. Així s’evitaria que aquesta zona fos un espai inútil on sovint s’hi acumula brossa
i vegetació descontrolada. L’objectiu és convertir-la en un petit parc d’utilitat per a la
ciutadania.
Àmbit i
abast

Espai públic - Via Europa

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/534

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Redacció del projecte de millora de la zona verda que inclogui les obres a
realitzar en la millora de la vegetació, l'arbrat, les zones d'estada, el mobiliari,
i els camins.

Pressupost

300.000 €

Documents adjunts

Zona verda entre Marià Ribas i Doctor Ferran

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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Zona verda entre Marià Ribas i Doctor Ferran
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Actuacions d’accessibilitat a Via Europa – La Llàntia

Descripció El Consell Territorial de Via Europa – La Llàntia considera prioritari eliminar barreres
arquitectòniques en els seus territoris. Proposen la construcció de rampes allà on hi ha
escales, baranes i paviments antilliscants.
El col·lectiu beneficiari de l’actuació seria tots els ciutadans d’aquests dos territoris,
sobretot els que tenen mobilitat reduïda, porten cotxets de bebè, gent gran, etc.
Els carrers Joaquim Casas, Consol Nogueras i Jaume Comas finalitzen amb escales i s’ha de
donar tota la volta per poder accedir al carrer Marià Ribas. Des de la Plaça Itàlia cap al
Carrer Alemanya també hi ha un tram d’escales. Al carrer Premià té una baixada que faria
falta una barana i paviment antilliscant. La Plaça Pedra Gentil en la cruïlla amb el Carrer
Sant Pol té un tram d’escales que caldria substituir per una rampa.
La Comissió Tècnica hauria de valorar quines actuacions són prioritàries i si dins del
pressupost de 330.00 euros se’n pot incloure alguna més.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Espai públic - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/535

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Construcció de rampes als carrers de Joaquim Casas, Consol Nogueras i Jaume
Comas. La construcció de les rampes és possible urbanísticament i el
pressupost estimatiu de cada una d'elles és d'uns 100.000 € IVA inclòs
Accés adaptat a la Plaça Pedra Gentil amb un pressupost estimat de 30.000 €
IVA inclòs.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Construcció d’unes graderies al Parc Nou per a la celebració d’actes a l’aire lliure

Descripció El Parc Nou de Mataró ofereix un espai ampli i un entorn agradable per al
desenvolupament d’activitats de caire cultural a l’aire lliure. El parc és un indret amb un
gran potencial ja que està ben connectat amb els diferents barris de la ciutat i, per la seva
extensió i característiques, permet acollir determinats usos que en entorns tancats o més
reduïts no seria possible.
La proposta consisteix en la construcció d’unes graderies al talús de la part alta del Parc
Nou amb l’objectiu de crear una platea encarada a un escenari natural, en el qual poder
celebrar concerts i realitzar espectacles de diferent format.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Cultura - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/554

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Construcció d’unes grades fixes al parc Central Nou o bé de comprar-ne unes
de desmuntables que ens puguin servir per d’altres llocs i actes de la ciutat.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció de Cultura ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja

Descripció Les infraestructures instal·lades actualment a la platja per garantir la seguretat dels seus
usuaris, es troben molt antiquades i en un estat que no permet oferir les millor condicions
de servei.
És per això que es proposa invertir en la renovació de les diferents torres de vigilància i
casetes de socors que hi ha instal·lades a les platges de la ciutat.
Necessitats: Millora de la seguretat pública i de la imatge turística de les platges.
Col·lectiu beneficiari: Tots els ciutadans i turistes de Mataró .
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Seguretat ciutadana - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/557

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Projecte d'execució de nova edificació per salvament i socorrisme i renovació
de les instal·lacions de vigilància i socors de la platja

Descripció tècnica

El projecte contempla :
a) Enderroc dels dos mòduls existents de socors, execució de nova edificació
de majors dimensions i adequació de l'espai exterior
b) Enderroc de les dues torres de vigilància existents (en la platja del Callao i la
platja del Varador) i instal·lació de dues noves cadires de vigilància

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatge mòdul i torre actuals

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Protecció Civil ----------
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Emplaçament

Mòduls de socors
Torres de vigilància

Imatge dels dos mòduls de socors i una de les torres de vigilància
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Zona d’ombra per l’espai d’espera del servei de cadira amfíbia

Descripció El servei de cadira amfíbia consisteix en oferir a la ciutadania un espai de bany adaptat
amb una cadira de rodes adaptada per desplaçaments sobre superfícies desiguals i la
flotació.
El col·lectiu beneficiari d’aquest servei són les persones amb mobilitat reduïda, diversitat
funcional o qualsevol persona que necessiti d’aquest servei.
Creu Roja està oferint aquest servei durant la temporada alta a la platja de Varador de
Mataró.
Es sol·licita que es pugui adaptar una zona d’ombra per l’espai d’espera d’aquest servei,
d’aquesta manera es poden prevenir les insolacions, cops de calor o els rajos solars.
La idea és disposar d’una pèrgola o un mecanisme semblant per cobrir una zona de 50
metres quadrats.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Salut i consum - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/558

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Instal·lació de pèrgola en la zona d'espera del servei de cadira amfíbia

Descripció tècnica

Suministrament i col·locació de pèrgola i entarimat de fusta en la zona de
platja on s’ofereix el servei de la cadira amfíbia. La pèrgola està composta per
una estructura autoportant de perfils d’acer i una coberta de lames de fusta.
Les dimensions seran de 4,00 mts d’ample, 10,00 mts de longitud i 3,50 mts
d’alçada. Coincidint amb el perímetre s’executarà un entarimat de fusta
mecanitzada i tractada a l’autoclau.

Pressupost

22.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatges cadira amfíbia

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Protecció Civil ----------
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Emplaçament
Zona pèrgola

Imatges de la cadira amfíbia
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció Dotar als centres docents públics de noves estructures de joc de pati adequades als espais
de que es disposa.
Prioritzar aquells centres on hi ha menys infraestructures i per tant més necessitats i
aquells centres en els quals no s’ha pogut actuar durant l’any 2018.
Les estructures de joc d’exterior han de ser homologades.
Cal tenir en compte l’opinió del professorat dels centres en la selecció dels jocs.
Necessitats a les que vol respondre: diversificar les propostes als patis escolars per generar
estones d’esbarjo que siguin inclusives, estimulants i que promoguin la igualtat de gènere a
partir d’estructures pensades per a aquestes finalitats.
Col·lectiu beneficiari: alumnat dels centres educatius públics.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Educació i formació - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/559

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Renovació dels jocs infantils dels patis de les 11 escoles que resten renovar,
amb jocs inclusius, estimulants i que promoguin la igualtat de gènere. Escoles
Antonio Machado, Anxaneta, Joan Coromines, Llàntia, les Aigües, Mª Mercè
Marçal, Marta Mata, Montserrat Solà, Rocafonda, Vista Alegre, Ángela
Bransuela.

Pressupost

200.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Ensenyament ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adequar els escenaris dels actes socioculturals a persones amb mobilitat reduïda

Descripció Adquirir com a inversió rampes, plataformes o d’altres sistemes més innovadors per poder
adaptar els escenaris de diferents mides que es fan servir en actes col·lectius de diferents
àmbits a persones amb mobilitat reduïda i que estiguin a l’abast tant dels particulars que
assisteixen als actes com a les entitats que els demanen en préstec per actes propis.
El calendari festiu i la rica vida associativa del tercer sector de Mataró fan que cada cop es
demandin més materials en préstec a l’hora de planificar actes col·lectius (festes culturals,
de barri, AMPAS, escoles, entitats de lleure, d’acció social i cívica, esdeveniments
esportius, de gent gran...) a l’Administració. Aquesta diversitat genera un repte d’adaptació
a la diversitat que implica revisar, entre d’altres aspectes l’accessibilitat per a tothom del
material que es presta.
Aquesta proposta pretén ser un punt d’inflexió per a la revisió de tots aquests elements
perquè estiguin alienats amb l’igualtat d’oportunitats de totes les persones de la ciutat
amb diversitat funcional i permetin gaudir del lleure a tothom.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Igualtat - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/561

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Millora de l'accessibiitat dels escenaris desmuntables municipals

Descripció tècnica

Subministrament de 3 rampes per als escenaris desmuntables municipals.

Pressupost

48.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció de Cultura ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Desenvolupar l’Anella Verda de Mataró

Descripció El Pla Anella Verda de Mataró preveu estructurar una xarxa d’infrastructura verda-blava en
els següents àmbits d’actuació: el sòl forestal de Montnegre i el Corredor, l’Espai intermedi
entre la C-32 i el Montnegre-Corredor, el sòl agrícola de les Cinc Sènies, la praderia de
Posidònia, els Marges (front marítim, riera d’Argentona, riera de Sant Simó i els Turons) i
els corredors verds urbans (dins el teixit residencial compacte). La connexió i l’adequació
de tots aquests elements territorials aportarà serveis ecosistèmics, econòmics i servei
social a la nostra ciutat. D’entre els ecosistèmics, aquesta xarxa exercirà funcions clau en la
mitigació i l’adaptació del canvi climàtic a escala local, alhora que suposarà una gran
contribució a la millora de la qualitat ambiental de la nostra ciutat.
Les inversions directament relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic poden incloure
opcions tan diverses com l’arranjament i consolidació de camins (marges, drenatges,
senyalització, estabilització sòls...), augmentar les zones d’ombra per poder lluitar contra
les altes temperatures i fer accessible l’entorn tant rural com de platja, intervencions al
front litoral tant pel que fa a espais dunars com els associats amb la praderia de posidonia,
crear àmbits urbans i interurbans que redueixin l’efecte de l’illa de calor...
Inversió: fins a 330.000€.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Medi ambient - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/563

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

L’actuació proposada se centra en l’àmbit dels marges, a l’extrem nord del
front marítim en la trobada amb la Riera de Sant Simó, i concretament es
proposa la millora de l’accessibilitat per a vianants i bicicleta al front marítim,
mitjançant la creació d’una franja verda, entre el carrer de Juan Navarro i la
Ronda Cervantes, a la banda “mar” de la N-II, que enllaci mitjançant una
rampa suau amb el pas actual sota-vies de Sant Simó.
Aquesta franja verda, esdevé, a més, un element d’enllaç entre el nou espai
verd que es preveu que es desenvolupi en el sector “Maresme-Toló”, entre els
carrers Juan Navarro i Toló. Un nou petit pulmó verd que ha de contribuir a la
naturalització i la millora de les condicions per a la mobilitat a peu i en
bicicleta en aquest punt de la trama urbana en contacte amb la N-II.
En conjunt doncs, mitjançant les dues intervencions ben enllaçades, es pot
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aconseguir una millora important de l'espai públic, de la mobilitat a peu i en
bicicleta i de la integració del teixit residencial i el front marítim en aquesta
àrea de la ciutat.
Per últim, la intervenció proposada suposa pacificar, lleugerament, aquest
tram de la N-II, amb l’aparició dels dos nous passos de zebra, després d’un
tram molt llarg - des del Carrer de Jaume Balmes- sense cap pas habilitat,
donant a la nacional un major caràcter de via urbana.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts

Plànol amb la proposta

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei d'Urbanisme i Patrimoni Servei de Desenvolupament Sostenible

Plànol amb especificacions de la proposta

58

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Instal·lar plaques solars fotovoltàiques per autoconsum a les cobertes de 5 equipaments
municipals

Descripció Oficines El Pericó (serveis d’Equipaments Municipals i Espais Públics), Oficines Via Pública,
Poliesportiu municipal Teresa Maria Roca, Oficines de la Direcció de Promoció Econòmica i
Institut Miquel Biada.
L’import total és de 330.000 €.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Medi ambient - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/564

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

La potència dels panells solars fotovoltaics instal·lats en les cobertes dels 5
equipaments municipals serà de 208 KWp, amb una producció teòrica de
295.660 KWh/any, equivalent al consum anual durant 4 hores diàries de
17.071 bombetes LED de 12W i una reducció d’emissions de CO2 anual de
113.829 kg. Els equipaments on s’instal·larien són: Servei d’Equipaments
Municipals i Espais Públics, Oficines de Via Pública, Poliesportiu Ma Teresa
Roca, Direcció de Promoció Econòmica, i Institut Miquel Biada.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts

Situació dels Equipaments

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Desenvolupament Sostenible

59

Situació dels Equipaments
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Fer una plaça nova als entorns de Can Marfà

Descripció La nau gran de Can Marfà es troba delimitada per una tanca metàl·lica, un mur d'obra i el
tancat original, en el qual encara es conserva la porta principal d'accés al conjunt fabril, de
gran interès arquitectònic. Aquesta proposta consisteix en retirar la tanca metàl·lica,
enderrocar el mur d'obra, restaurar el tancat original, deixant-lo com a testimoni de la
història de la fàbrica, i enjardinar i col·locar bancs a l'entorn de l'edifici, i un espai de jocs
per a gent gran i joves. El propòsit és obrir l'espai al barri, convertir-lo en un espai més
amable i dignificar l'edifici de Can Marfà, de gran valor patrimonial i significació per la
ciutat. Aquesta proposta és la concreció de les següents propostes:
- Havana: Fer una nova plaça al carrer Jordi Joan
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/442
- Obrir i enjardinar els entorns de Can Marfà
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/481
Àmbit i
abast

Espai públic - Havana

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

109 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/567

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Estudi de la globalitat de l'espai que envolta les naus de Can Marfà per
definir els elements que pel seu valor patrimonial històric i arquitectònic cal
mantenir i restaurar.
En base a aquest estudi es realitzarà un projecte d'urbanització del pati que
dona al carrer Jordi Joan i Camí Ral amb elements de mobiliari urbà, espai de
descans i àrea de jocs.

Pressupost

300.000 €

Documents adjunts

Situació de l’espai

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei d'Urbanisme i Patrimoni ----------
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Situació de l’espai urbanitzable

62

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Més papereres amb cendrers a la ciutat

Descripció Llençar un cigarret a terra és un gest habitual que pot sortir força car. Els fumadors a
vegades no tenen alternativa per la manca de cendrers a la ciutat . Això evitaria trobar
tantes burilles a terra. Una ciutat més neta.
Àmbit i
abast

Espai públic - ----------

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

130 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/572

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

En el contracte vigent amb l'empresa FCC pel servei de neteja de la via publica
i platges, i de recollida de residus; ja contempla, com a inversió a assumir pel
contractista, la renovació de totes les papereres de la ciutat amb placa apaga
cigarretes.
El cost de la inversio prevista es de 15.000 € IVA inclòs.

Pressupost

sense cost

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Arreglar el passeig Marítim

Descripció Des la platja de Sant Simó fins al port, que sigui un passeig on tothom hi pugui gaudir, tant
els infants, la gent gran i amb facilitat per les persones amb mobilitat reduïda. També es
podría fer un carril bici
Àmbit i
abast

Espai públic - ----------

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

170 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/574

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Projecte de millora de la urbanització del passeig Marítim des de la Riera de
Sant Simó fins al Port.

Pressupost

300.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Renovació piscina municipal

Descripció La piscina municipal necessita una actualització de les seves instal·lacions, estan desfasades
i molt velles. L’ esport es molt important per la salut i la natació es recomana per millorar
multitud de lessions comunes, necessitem a la ciutat un centre millor i amb horaris més
extensius al cap de setmana perquè la ciutadania pugui fer-ne ús.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Esports - ----------

Consell Municipal

Ciutadania

132 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/590

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Projecte per a la reforma de les instal·lacions de la Piscina Municipal

Descripció tècnica

La reforma de les instal·lacions inclou els següents camps d'actuació:
- Millora dels paraments verticals i horitzontals de vestidors i dutxes
- Impermeabilització i millores del vas compensador
- Renovació d'instal·lacions, incorporant elements de millora energètica:
substitució de lluminàries existents per leds, incorporació de sistemes de
protecció i control de mecanismes elèctrics, etc.
- Reforma i incorporació de nous accessos i sortides per millorar la circulació
interna d'usuaris i treballadors i millora de l'evacuació de l'equipament
- Renovació de l'equipament vinculat a la pràctica esportiva: màquines de
gimnàs i fitness, sauna, etc

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts

Plànol d'emplaçament

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Esports ----------
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Plànol d’emplaçament
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Pipicans o correcans

Descripció Estaria bé que tots i cada un dels barris de Mataró poguessin tenir disponible un pipican o
correcan vallat, insisteixo, VALLAT, l'únic d'aquestes característiques és a Rocafonda, i
lògicament molts que vivim a prop del centre o voltants ens queda massa lluny. Recordo
que Mataró té molts terrenys abandonats i desaprofitats que amb quatre valles i una font
podrien fer possible el que molts amos de gossos ens agradaria, poder disfrutar amb els
nostres cans.
Àmbit i
abast

Espai públic - ----------

Origen i
suports

Consell Municipal

Enllaç

Ciutadania

130 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/593

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Construcció d'àrees recreatives per a gossos en solars municipals. La ubicació i
mides serà variable en funció desl espais disponibles i necessitats.

Pressupost

300.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei de Salut i Consum ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

VELÒDROM. Adquisició d'utillatge i bicicletes per a l'Escola de Ciclisme

Descripció Amb l'objecte de millorar l'utillatge per a l'Escola de Ciclisme i amb la voluntat d'impulsar la
seva activitat a totes les Escoles d'infantil, primària i IES de la ciutat es planteja l'adquisició
de bicicletes de pista per a edats compreses entre els 5-18 anys. Així mateix, petit material
per al manteniment de les bicicletes, un ciclomotor elèctric per poder renovar l'existent
(motor d'explosió) a les proves de Keirin i uns contenidors per a l'emmagatzematge
d'aquestes noves adquisicions.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Esports - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

189 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/594

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Velòdrom. Adquisició d'utillatge i bicicletes per a l'Escola Municipal de
Ciclisme

Descripció tècnica

Compra de material específic i complementari per promocionar l'esport del
ciclisme en edat escolar, a realitzar en el Velòdrom Municipal.
• 15 bicicletes x 500 euros = 7.500 €
• Moto: 3.500 €
• Material de manteniment: 4.000 €
• Contenidors: 15.000 €

Pressupost

30.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció d'Esports

Servei corresponsable

---------- ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adquisicio casa natal de Puig i Cadafalch

Descripció Adquisicio per part de l'ajuntament de la casa natal de Josep Puig i Cadafalch (Carrero n.
39) i destinar la a la difusio de la seva figura i obra. Proposta que consta amb el suport de
mes de 800 signatures de ciutadans i de 40 entitats mataronines.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Cultura - Ciutat

Consell Municipal

Ciutadania

142 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/596

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

La finca situada al Carreró núm. 39 està en venda. La immobiliària que la
comercialitza és "Assessoria Immobiliària Gorriz", amb número de referència
1229 i un preu de 375.000 €.
A aquesta quantitat s'hi ha d'afegir les despeses del Notari i del Registre de la
Propietat, que s'estimen en un 2,5% del preu de compra.
Aleshores, el preu de la compra es situa, orientativament, entorn als 385.000
€.
Caldrà negociar el preu de venda amb la propietat, per a que l'import total no
superi els 330.000 €.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Servei de Gestió Econòmica

Servei corresponsable

Servei d'Urbanisme i Patrimoni Direcció de Cultura
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Pisos lloguer social

Descripció A Mataró necesitem pisos de lloguer social, habitatges a un preu asequible destinades a
persones amb pocs recursos económics, es un dret bàsic i no s'està complint, molta gent
en llistes d'espera interminables I cap solució, abans que tot, está la salut, l'habitatge i el
treball, la resta de coses poden esperar, però això no.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Urbanisme i habitatge - ----------

Consell Municipal

Ciutadania

98 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/604

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Per la compra de pisos destinats a lloguer social es realitzarà un concurs
públic, per a que es puguin presentar ofertes de pisos que reuneixin les
condicions que s’establiran a les bases del concurs. El número total de pisos
que es puguin comprar dependrà, d’una part, de la quantitat d’ofertes
presentades, i de l’altra, del màxim possible fins a arribar al topall del
pressupost (330.000,00€).

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Servei de Gestió Econòmica

Servei corresponsable

Servei d'Urbanisme i Patrimoni ----------
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Hort de barri des de l’escola MMM

Descripció L’escola Maria Mercè Marçal es troba a l’avinguda Figuera Riera Major, dins el barri de
Vista Alegre. Creiem que la millor manera de crear lligam entre l’escola i el barri és tenir un
projecte comú. Pensem que hi ha diferents associacions que juntament amb l’escola
podriem crear un projecte comú de participació ciutadana que neixi des del mateix centre i
vinculi: famílies, veïns, nens/es, mestres i d’altres per la creació d’un Hort de barri.
Per aquest motiu ens agradaria que ens voteu i així poguem fer real i viu aquesta iniciativa.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Educació i formació - Camí de la Serra

Consell Municipal

Ciutadania

104 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/610

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)
Descripció tècnica

Construcció d'un hort urbà en un solar de propietat municipal proper a
l'escola Maria Merce Marçal.

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Servei d'Urbanisme i Patrimoni Direcció d'Ensenyament
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Enderrocar l'antiga guarderia de Cirera.

Descripció Des de l'Associació Veïnal de Cirera portem més de 25 anys lluita'n perquè l'antiga
guarderia de Cirera sigui un projecte que pugui gaudir tota la ciutat. El seu estat és
lamentable i abans que generi més problemes dels que s'han generat fins ara com,
brutícia, sostres caiguts.... proposem l'enderroc i fer una plaça publica, ja que de moment
és inviable fer el projecte que es va proposar en el seu dia. Creiem que el més adient seria
una plaça que fos punt de trobada, de convivència i cohesió comunitària.
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

---------- - ----------

Consell Municipal

Ciutadania

115 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/613

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Enderroc de l'antiga llar d'infants de Cirera i urbanització del solar

Descripció tècnica

El projecte defineix les següents actuacions:
a) Enderroc de les construccions existents
El present projecte especifica les feines d’enderroc de l’edifici de l’antiga
escola bressol de Cirera, i els locals semisoterrats que donen al carrer
Transversal, i es preveu deixar el solar net de construccions i instal.lacions
amb paviment de terra sense cap tipus de solera ni paviment antic.
b) Urbanització del solar
Creació d'una plaça urbana amb construcció de noves voreres i nous espais,
eliminant barreres arquitectòniques, millorant la il·luminació i col·locant nou
arbrat i mobiliari urbà, que faran possible la utiltzació d'aquest solar, com
espai relacional del barri.

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts

Situació i vista actual des del Carrer Transversal

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

---------- ----------
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Situació

Vista actual des del Carrer Transversal

73

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2019)
PROPOSTA INICIAL
Nom

VELÒROM. Arranjament pista de rodament

Descripció Per tal de poder millorar les condicions de la pista de rodament del velòdrom i possibilitar
una major oportunitat del seu ús a totes les escoles de la ciutat, a banda de l'ús que ja es fa
per part dels ciclistes federats de totes les edats, cal l'arranjament mitjançant la retirada i
renovació del material existent.
S'adjunta pressupost estimatiu a partir de la prova de reparació que es va fer l'any passat.
Així mateix, s'adjunta proposta d'Avantprojecte de Pla Director del que creiem que aquesta
actuació de reparació és només una primera part del que hauria de ser la recuperació
global i impuls d'aquesta instal·lació amb una sèrie d'usos complementaris a la de la pròpia
Escola de Ciclisme.
Proposta originària:
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/59/proposals/445
Àmbit i
abast
Origen i
suports
Enllaç

Esports - ----------

Consell Municipal

Ciutadania

203 Suports

https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro/f/69/proposals/622

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

VELÒDROM. Arranjament pista de rodament

Descripció tècnica

Retirada de la capa de rodament existent, sanejament de juntes i base de
formigó i aplicació de nou revestiment per obtenir una superfície uniforme i
antilliscant adient per a la pràctica esportiva.

Pressupost

330.000 €

Documents adjunts

Plànol d'emplaçament i foto de la pista

Servei responsable

Direcció de serveis d´Espais Públics i Equipaments

Servei corresponsable

Direcció d'Esports ----------
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Emplaçament de l’equipament

Fotografia de la pista de rodament del velòdrom
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