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1. INTRODUCCIÓ 

Els pressupostos participatius, són una forma de gestió d’allò públic en la qual es dóna veu i 
vot als ciutadans/es per decidir de forma directa sobre una partida concerta del pressupost 
municipal, normalment el d’inversions.  

Influenciats per les experiències de ciutats llatinoamericanes com Porto Alegre i Montevideo, a 
Catalunya es van portar a terme les primeres experiències a partir de l’any 1999 a municipis 
com Rubí i Sabadell. Després d’uns anys d’experiències amb diferents nivells d’intensitat, 
moltes ciutats han implementat processos de Pressupostos Participatius. 

Mataró, amb l’acord de tots els grups municipals, va decidir portar a terme a la ciutat els 
Pressupostos Participatius durant l’any 2017. A partir d’aquest acord, el Govern municipal va 
elaborar una proposta que posteriorment es va consensuar a la Comissió Especial 
d’Organització que li va donar el seu vist-i-plau. Al mateix temps, la Comissió Permanent de 
Participació i el Consell de ciutat, també van donar el vist-i-plau al procés. 

Per portar a terme aquesta iniciativa l’Ajuntament de Mataró va posar els mitjans tècnics i 
participatius necessaris per garantir la viabilitat d’un procés de Pressupostos Participatius que 
permetés als ciutadans i ciutadanes proposar i decidir el destí de 500.000 euros de la partida 
d'inversions del pressupost municipal per a l’any 2018. 

L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de 
decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema reglat de 
participació que podríem desgranar n objectius més específics com:  

• Fomentar la participació d’entitats i ciutadans en la confecció del pressupost per 
decidir conjuntament el destí dels recursos públics 

• Establir un procés transparent i clarament estructurat on els ciutadans es sentin 
reconeguts i part activa 

• Impulsar els pressupostos participatius com a mecanisme de democràcia directe, per 
tal que els ciutadans i ciutadanes puguin implicar-se decidint una part dels recursos de 
la partida d'inversions del pressupost municipal 

• Potenciar el paper que han d’exercir els òrgans de participació  

• Enriquir el debat intern a les entitats ciutadanes, principals agents en l’elaboració de 
propostes durant el procés 

 

2. FASES DEL PROCÉS 

En base a l’estudi de diferents models de Pressupostos Participatius realitzat a Catalunya els 
darrers anys i les seves experiències, es va proposar un model basat en 6 fases més una fase 
incial d’informació i sensibilització. 

0. Validació i definició del procés  
Després de la validació a la Comissió Especial d’Organització, la proposta de funcionament dels 
procés d’elaboració dels Pressupostos Participatius es va compartir amb la Comissió 
Permanent de Participació, els Consells Municipals i el Consell de Ciutat, com a destacats 
òrgans de participació del municipi, per enriquir, consensuar i validar, un procés amb l’objectiu 
de desenvolupar-lo adequadament i amb totes les garanties.  
 



 

Ajuntament de Mataró  
Servei d’Estratègia i Governança  
Carrer de Cuba, 47 
08302 – MATARÓ 

3 
 

1. Aportació de propostes  
En aquesta fase, es va presentar públicament el procés de Pressupostos Participatius, i es va  
iniciar la campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de participació entre 
la ciutadania. Durant aquesta etapa es van presentar les propostes generades per la ciutadania 
del municipi, ja fos mitjançant els Consells Municipals o a títol individual.  
 
2. Recollida de suports 
Un cop publicades les propostes dels ciutadans/es, es va obrir el període per donar-hi suports, 
havent-ne de recollir 125 per poder superar la fase. 
 
3. Valoració de la viabilitat de les propostes: política i tècnica 
Les propostes dels Consells Municipals i les de la ciutadania que van superar la fase de suports 
es van traslladar als equips tècnics municipals, per ser valorades en base als criteris de 
valoració excloents establerts. 
 
4. Priorització per part del Consell de Ciutat 
En base als criteris de valoració establerts el Consell de Ciutat es van seleccionar les 12 
propostes que passaven a la votació final. 
 
5. Exposició pública i votació ciutadana de les propostes validades 
La votació es va realitzar a partir de la plataforma on-line decidimmataro i amb el suport 
d’informadors a diferents espais de la ciutat.  
 
6. Retorn de les propostes escollides per la ciutadania 
Aquest es farà mitjançant el decidimmataro i els mitjans de comunicació. La Comissió 
Permanent de Participació farà el seguiment del resultat de les propostes aprovades vetllant 
per la seva execució.  
 

3. METODOLOGIA 

Per portar a terme els procés s’ha comptat amb la nova eina de participació on-line 
www.decidimmataro.cat. La plataforma Decidim Mataró és una eina que l’Ajuntament de 
Mataró ha adaptat a les seves necessitats després d’adherir-se al conveni entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci LocalRet. Aquesta eina s’estrena per la campanya del Pressupost 
Participatiu però també serveix per tenir altres campanyes participatives obertes, ja siguin de 
forma simultània o temporalment separades.  

En tot, aquesta base on-line de tot el procés ha estat complementa en totes les seves fases per 
accions presencials amb l’objectiu de fer-lo arribar al màxim nombre de gent possible. Així, a 
banda de la tranversalitat que ha aportat la plataforma decidimmataro, cada fase tenia els 
seus elements identificadors dels procés: 

 

Validació i definició del procés  • Govern 

• Comissió Especial d’Organització 

• Comissió Permanent de Participació 

• Consells municipals de participació  

• Consell de Ciutat 

Aportació de propostes  • 2 per cada consell municipal  
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• 2 per cada ciutadà/na a títol individual (també els no 
empadronats a la ciutat) 

•  

Recollida de suports • Ciutadans majors de 16 anys empadronats a la ciutat 

• Cada ciutadà/na pot donar un màxim de 5 suports 

• 125 suports mínims per a cada proposta a títol 
individual  

• Les propostes dels consells no necessiten suports 
Superen la fase totes les propostes dels CM i les 10 
ciutadanes amb més de 125 suports 

Valoració de la viabilitat de les 
propostes: política i tècnica 

Equip tècnic a partir dels criteris excloents: 
- Ser un projecte de ciutat   
- Ser de competència municipal   
- No contradir els plans aprovats per l’Ajuntament 
- Realitzables tècnicament 
- Viables econòmicament amb una limitació 

econòmica per projecte de 250.000 € 
- Respectar el marc jurídic i legal existent  
- Ser una inversió 
- El cost que el projecte sigui assumible en els futurs 

pressupostos 
Superen la fase totes les propostes que no contradiguin els 
criteris. 

Priorització per part del 
Consell de Ciutat 

En sessió ordinària dinamitzada i en base als criteris: 
- Perspectiva global de ciutat  
- Equilibri territorial  
- Equilibri sectorial  
- Nombre de població beneficiada 
- Impacte del projecte en la comunitat  
- Impacte positiu sobre grups desafavorits o 

vulnerables...  
- Impacte de gènere  
- Necessitat de l’actuació en termes socials i/o 

ambientals  
- Facilitat d’execució 

Superen la fase 12 propostes 

Exposició pública i votació 
ciutadana de les propostes 
validades 

• Persones més grans de 16 anys empadronades a 
Mataró a data 22 de maig de 2017 

• Es vota a través de la plataforma decidimmataro i als 
punts de suport a la votació distribuïts per diferents 
equipaments de la ciutat. 

• Es voten tantes com es vulgui fins un màxim de 
500.000 euros 

S’escullen ordenadament per nombre de vots fins a 
exhaurir els 500.000 euros 

Retorn de les propostes 
escollides per la ciutadania 

• Plataforma decidimmataro. 

• Roda i nota de premsa. 
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Per participar en el procés dels Pressupostos Participatius calia fer-se usuari/a de la plataforma 
www.decidimmataro.cat mitjançant un correu electrònic, i per participar de les fases de 
suport i votació que calia estar empadronat, era necessari aportar les dades de document 
d’identitat i data de naixement per fer el contrast amb el padró.  

4. ESPAIS DE GESTIÓ I SEGUIMENT 

El procés i en base a les diferents fases plantejades ha passat per diferents espais de valoració i 
seguiment que han permès que el procés fos transparent i compartit per diferents actors. En 
aquest sentit, i recolzat inicialment  pels tècnics de participació dels Servei de Projectes 
Transversals i Participació i en una fase final pel Servei d’Estratègia i Governança, el procés s’ha 
Governant des de diferents espais de gestió: 

• La Comissió especial d’Organització és l’encarregada de consensuar i validar el procés 
dels Pressupostos Participatius en la fase inicial.  
Està formada per un representant dels grups municipals del PSC, CiU, ERC, C’s, PP, 
VolemMataró, CUP, PxC, ICV-EUiA, i la regidora no adscrita. 
 

• La Comissió Permanent de Participació és l’encarregada de consensuar i validar el 
procés dels Pressupostos Participatius en la fase inicial i de supervisar les propostes 
validades tècnicament i la metodologia proposada pel treball de priorització en el 
Consell de Ciutat. Finalment és l’encarregada de supervisar l’execució dels projectes i 
validar la memòria final del procés.  
Està composada per 8 ciutadans/es a títol individual membres dels Consells 
Municipals, un representant de la UGT, i un representant dels grups municipals de CiU, 
ERC, C’s, PP, CUP, PxC, ICV-EUiA.   
 

• L’Equip Tècnic dels Pressupostos Participatius és l’encarregat d’avaluar i validar les 
propostes presentades per la ciutadania que hagin obtingut els suports necessaris i 
compleixin els criteris definits en el present document.  
Està composat pel Regidor delegat de Serveis Centrals i de Projectes Transversals i 
Participació, la Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, el Cap del Servei de Projectes 
Transversals i Participació, la Cap de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció 
Econòmica, la Cap del Servei de Gestió Econòmica, el Cap del Servei de Sistemes i 
Telecomunicacions, el Cap del Servei d’Atenció Ciutadana, el Cap del Servei de 
Comunicació, el Cap de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, el Director del Servei d’Espais 
Públics i Equipaments Municipals, un Tècnic del Servei de Projectes Transversals i 
Participació, una Administrativa del Servei de Projectes Transversals i Participació. 
 

• El Consell de Ciutat és l’encarregat de consensuar i validar el procés dels Pressupostos 
Participatius, i aportant una perspectiva global de ciutat, s’encarregarà de prioritzar la 
relació de propostes finalistes a partir de la selecció de les propostes validades per 
l’Equip Tècnic.  
Està composat per l’Alcalde, un tècnic del Servei d’Estratègia i Governança, 2 
representants del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, 2 
representants, 2 representants Consell Municipal d'Esports, 2 representants Consell 
Municipal de Benestar Social, un representant Consell Municipal de Cultura, 2 
representants Consell Municipal de Joventut, 2 representants Consell Municipal de 
Gent Gran, 2 representants Consell Municipal de Medi Ambient, un representant 
Consell Municipal de Mobilitat, 2 representants Consell Municipal de Seguretat i 
Prevenció, 2 representants Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, 
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2 representants Consell Municipal per a la Igualtat Dona-Home, 2 representants 
Consell Territorial Centre, Eixample i l’Havana, 2 representants Consell Territorial de 
Cerdanyola, 2 representants Consell Territorial de Pla D'en Boet i Peramàs-Esmandies, 
2 representants Consell Territorial de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, un 
representant Consell Territorial de Via Europa i La Llàntia, 2 representants Federació 
d'Associacions de Veïns de Mataró – FAVM, un representant Comissions Obreres, un 
representant Unió General de Treballadors (U.G.T.), i un representant dels grups 
municipals del PSC, CiU, ERC, C,s, PP, CUP, PxC, ICV-EUiA.   

 

5. CALENDARI 

El calendari inicial preveia un procés que s’iniciés i finalitzés durant l’any 2017, en concret del 
22 de maig al 14 de desembre, tenint en compte que es tractava d’una part de la partida 
d’inversions del Pressupost 2018. En termes generals els calendari s’ha respectat durant la 
seva aplicació, tot i així, i degut al trencament del pacte de Govern, la part final del procés, la 
de votació, es va posposar pel més de febrer. La concreció final del calendari final de tot el 
procés és: 
 

Març i abril Etapa 0. Definició del procés de Pressupostos participatius 

Del 22 de maig al 27 de juny Etapa 1. Campanya informativa i presentació de propostes 

Del 30 de juny al 14 de juliol Etapa 2. Recollida de suports 

De Juliol a novembre Etapa 3. Validació de les propostes en base als suports i la 
valoració tècnica i política 

9 de gener Etapa 4. Priorització de les propostes validades per part del 
Consell de Ciutat 

Del 2 al 22 de febrer Etapa 5. Exposició pública i votació ciutadana de les 
propostes prioritzades 

Febrer i març 2018 Etapa 6. Retorn de les propostes escollides i execució 

 
  
6. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

La comunicació i informació sobre els Pressupostos Participatius ha estat diferent en 
cadascuna de les seves fases i en funció dels objectius, però la campanya de gran abans s’ha 
centrat en dos grans moments, a l’inci del procés amb la fase de proposta i suports, i al final 
del procés a la fase de votació. 

Aquesta informació sobre el procés es concreta amb la informació presencial en reunions i 
estands informatius, i la campanya estrictament comunicativa amb diferents suports. 

Presencial: 

- 23 Reunions informatives entre el 21 de març i el 3 de maig al Consell de Ciutat i als  
Consells sectorials i territorials de participació. 
 

- 1 Reunió informativa amb la FAVM i les Associacions de Veïns/es de la ciutat. 
 

- 6 Sessions informatives entre el 24 de maig i el 13 de juny als Centres Cívics de 
Rocafonda-El Palau, Espai Gatassa, Cabot i Barba, Pla d’en Boet, Molins, Casal de Gent 
Gran de La Llàntia.  
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- 6 Estands informatius a la fase de PROPOSTA entre els dies 13 i 17 de juny a la Plaça 

Isla Cristina, Mercats del Pla d’en Boet, de l’Escorxador, de Molins i de la Plaça de 
Cuba, i davant de l’Ajuntament. 

 
- 14 Punts d’informació i a la fase de SUPORTS entre els dies 6 i 14 de juliol als Centres 

Cívics de Rocafonda-El Palau, Cirera, Espai Gatassa, Cabot i Barba, Pla d’en Boet, 
Molins, Cerdanyola, i davant de l’Ajuntament. 

 
- 54 Punts d’informació i a la fase de VOTACIÓ entre els dies 2 i 22 de febrer als Centres 

Cívics de Rocafonda-El Palau, Espai Gatassa, Cabot i Barba, Pla d’en Boet, Molins, 
Cerdanyola, als Casals de Gent Gran del Parc, de l’Havana, de Cirera, i Oriol Batista, als 
poliesportius Eusebi Millan, Maria Teresa Roca i Jaume Parera, el Mercat de la Plaça de 
Cuba, i davant de l’Ajuntament. 

 
Campanya comunicativa: 
 

1a fase. Propostes i suports     

Suports de difusió       

Fulletó explicatiu amb procés  4000 

Cartell 1a fase 
   

2000 

Cartell mut sessions 
  

2000 

Vídeo explicatiu procés 
  

 

Mitjans         

Capgròs 
 

Pàgina setmanari 3 

  
 

Baner Newsletter 3 

  
 

Baner Home 2 

    Mataró Batega 1 

Tot Mataró 
 

Pàgina setmanari 3 
  

 
Baner Newsletter 3 

    Baner Home 3 

Televisió m1tv 1 setmana 

 

1 

Ràdio mataróràdio 1 setmana de falques 2 

Exterior         

Mupis 30 cares 
  

60 
Busos 3 vehicles per fase Producció 

 
4 

Altres         

Roll up    10 

Promoció tuits i  posts a FB    

 

2a fase. Votació 12 propostes     

Suports de difusió       

Fulletó explicatiu amb 12 propostes  10000 

Cartell 2a fase 
 

previsió reforç 3000 

Mitjans         

Capgròs 
 

Pàgina setmanari 3 
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Baner Newsletter 3 

    Baner Home 3 

Tot Mataró 
 

Pàgina setmanari 3 
  

 
Baner Newsletter 3 

    Baner Home 3 

Televisió m1tv 1 setmana 

 

1 

Ràdio mataróràdio 1 setmana de falques 2 

Exterior         

Mupis 30 cares 
  

30 
Busos 3 vehicles per fase Producció 

 

4 

Altres         

Expo Roll Ups Itinerant per equipaments 1xsetmana   10 

Promoció tuits i posts a FB    

 
La plataforma www.decidimmataro.cat i en concret a l’espai de retorn de resultat hi ha hagut 
durant tot el procés informació dels resultats de cada fase, alhora que es podia fer seguiment 
de l’evolució de cada proposta accedint-hi directament. També s’han comunicat els resultats i 
els inicis de les diferents fases a partir de diversos butlletins enviats des de l’eina on-line, i les 
diferents notes de premsa de la web de l’Ajuntament de Mataró. Finalment puntualment s’han 
fet mailings als membres dels Consells Municipals o a través del butlletí setmanal de l’Agència 
de Suport a l’Associacionisme. 
 
 

7. LES PROPOSTES 

Les propostes van evolucionar segons el previst en les fases del procés, iniciant-se amb la fase 
de proposta en la que es van recollir un total de 148 propostes (108 de la ciutadania i 40 dels 
Consells Municipals), fins a la fase de votació que van quedar 4 propostes. A continuació 
s’anomenen les propostes resultants a partir de la fase de valoració tècnica, però per disposar 
informació detallada de cadascuna de les propostes cal accedir al www.decidimmataro.cat i 
veure’n el detall. 

a) Realitzada la valoració tècnica 32 propostes no contradeien cap dels criteris tècnics 
establerts, 3 de la ciutadania i 29 dels Consells Municipals:  

1 Creació d'un tram de carril bicicleta i instal·lació d'aparcaments segurs i de 
forquilla 

2 Millorar la seguretat en l’accessibilitat a l’estació de Rodalies 

3 Panells informatius a la ciutat 

4 Adequació del local de l’Av. del President Lluís Companys núm. 51 per la posada 
en funcionament del Centre per la Pau 

5 Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, 
pavimentació i reurbanització dels carrers de Mataró 

6 Fer que la Plaça Santa Anna sigui més agradable 

7 Col•locació de 4 lavabos públics a la ciutat de Mataró. 

8 Renovació dels escenaris per adaptar-se a la normativa vigent d'accessibilitat i 
seguretat 

9 Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder 

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

11 Crear camins i entorns segurs als centres educatius de la ciutat 

12 Construcció de 2 tancats per a la lliure circulació de gossos al carrer Sant Pol i al 
Parc de Rafael Alberti 

13 Millores a les instal·lacions de petanca de la LLÀNTIA 

14 Urbanització de les entorns de Can Marfà 

15 Senyalització de serveis d’ús públic a la ciutat 

16 Instal·lació de tendals per a evitar l’exposició solar en escoles i escoles bressol de 
la ciutat 

17 Construcció d'una marquesina a l'escenari  del Parc de Cerdanyola de Mataró. 

18 Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri de Cerdanyola 

19 Wifi centre de Mataró 

20 Restauració de les façanes de l’Ajuntament 

21 Construcció d’obertures per millorar la ventilació al Poliesportiu Municipal 
Eusebi Millan 

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

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

24 Construcció de 4 espais tancats per a la lliure circulació de gossos a la ciutat de 
Mataró 

25 Reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal Eusebi Millan 

26 Adequar l’entorn poliesportiu Eusebi Millan amb mobiliari i aparells gimnàstics 

27 Reconeixement a les dones del tèxtil 

28 Posar rètols als carrers a dues bandes 

29 Col•locació d’una àrea de jocs infantils inclusius i d’elements de gimnàstica al 
Parc Central Nou 

30 Projecte Executiu de urbanització del solar d’Equipaments del Triangle dels 
Molins. 

31 Fer més agradables, segurs i profitosos el pati, les aules i la entrada de l'escola 
Antonio Machado 

32 Arranjament dels solars dels voltants de l'escola Marta Mata 

 

b) Realitzat el Consell de Ciutat es van prioritzar les 12 propostes que anaven a la votació 
final:  

1. Fer de la plaça de Santa Anna un espai més agradable. 
2. Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació. 
3. Urbanització dels entorns de Can Marfà. 
4. Instal·lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol municipals 

per evitar l’exposició solar. 
5. Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri de Cerdanyola. 
6. Wifi al centre de Mataró. 
7. Construcció de quatre espais tancats per a la lliure circulació de gossos. 
8. Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, 

pavimentació i reurbanització dels carrers de Mataró. 
9. Col·locació de quatre lavabos públics. 
10. Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder. 
11. Millora de les pistes poliesportives de les escoles públiques. 
12. Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja. 
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c) Realitzat la votació popular les 4 propostes més votades i que el seu import total no 
sobrepassava els 500.000 euros són: 
- Millorar la plaça de Santa Anna perquè sigui més agradable 
- Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació 
- Instal·lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol municipals 

per evitar l’exposició solar 
- Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, 

pavimentació i reurbanització dels carrers de Mataró 

 

8. DADES DEL PROCÉS 

A continuació detallem altres dades del procés dels Pressupostos Participatius no esmentades 
en  la memòria, sobre les diferents fases del procés i la participació.  

a) Sobre la gestió i valoració de les propostes:  
 

 RESULTATS FASE DE PROPOSTA 

 Propostes realitzades per la ciutadania: 108 
 Total propostes realitzades: 148 
 Propostes realitzades pels consells municipals: 40 
 Propostes descartades per no complir els criteris establerts: 35 
 Propostes descartades per superar les dues per usuari: 5 
 Total propostes descartades: 40 
 Total propostes de la ciutadania que van passar a la fase de suports: 68 

 
 RESULTATS FASE DE SUPORT 

 Propostes que van superar els 125 suports: 3 (3 de 10 possibles) 
 Total de suports donats: 1731 
 Suports vàlids: 1418 
 Suports nuls: 313 (35 corresponents a les propostes descartades i 278 a les dels consells 

municipals) 
 Total propostes que van passar a la fase de valoració tècnica: 43 (40 dels consells 

municipals i 3 de la ciutadania) 
 Propostes que van superar els 125 suports: 3 (3 de 10 possibles) 
 Total de suports donats: 1731 

 
 RESULTATS FASE DE VALIDACIÓ TÈCNICA 

 Acceptades: 29 
 Descartades: 8 
 Unificades: 6 (Resultant 3 propostes) 
 Total Propostes que van passar a la fase de priorització: 32 

 
 RESULTATS FASE DE PRIORITZACIÓ 

 Acceptades: 12 
 Descartades: 20 
 Total propostes que van passar a la fase de votació: 12 
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 RESULTATS FASE DE VOTACIÓ 

 Persones que han votat: 1811 
 Vots emesos: 6377 
 Total propostes guanyadores: 4 

 
 
b) Sobre la votació: 
 

Millorar la plaça de Santa Anna perquè sigui més agradable 788 

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

742 

Urbanització dels entorns de Can Marfà 458 
Instal·lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol 
municipals per evitar l’exposició solar 

755 

Millorar l’enllumenat als passos de vianants a diversos carrers del barri de 
Cerdanyola 

594 

Xarxa wifi gratuïta al centre de Mataró 455 
Construcció de 4 espais tancats per a la lliure circulació de gossos 597 
Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, 
pavimentació i reurbanització dels carrers de Mataró 

1071 

Col·locació de 4 lavabos públics 386 
Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder 115 
Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 320 
Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja 96 

Total de vots vàlids emesos 6377 

 
 VOTS PER DIA  

 86 vots  
 

 MITJANA DE VOTS PER PERSONA  

 3,5 vots  
 

 VOTS PER TRAMS HORARIS  

 De 8 a 14 hores 34,2 % 
 De 14 a 21 hores 50,6 % 
 De 21 a 8 hores 15,2 % 

 
 VOTS EN FESTIU I LABORABLE  

 Laborable  81,1 % 
 Festiu 18,9 % 

 
 MITJANA DE VOTACIÓ (ESTANDS)  

 Laborable amb estand (matí i tarda) 47 vots 
 Laborable sense estand (matí i tarda) 19 vots 
 Festiu (matí,  tarda i nit) 19 vots 
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c) Sobre l’import  
 

Millorar la plaça de Santa Anna perquè sigui més agradable 34.500 € 

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

65.576 € 

Instal·lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol 
municipals per evitar l’exposició solar 

110.000 € 

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

250.000 € 

  
Import total 460.076 € 

Import restant dels 500.000 € 39.924 € 

 

d) Sobre els usuaris/es de la plataforma digital: 

A 22 de maig de 2017 0 

A 1 de febrer de 2018 1111 
A 23 de febrer de 2018  3113 

 

e) Sobre el cens: 

Censats a 22 de maig de 2017 102.911 

Votants a 23 de febrer de 1018 1811 
Tant per cent sobre el cens  1,8 % 

 

9. QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 

Finalitzat el procés es va enviar a tots els usuaris/es de la plataforma www.decidimmataro.cat 
un enllaç per respondre una enquesta de valoració amb diferents preguntes per valorar el 
procés realitzat, i fer propostes per la seva millora. L’enquesta la van respondre 30 usuaris/es. 

1. Creus que aquestes fases són adequades? 
2. Afegiries, canviaries o eliminaries alguna de les fases del pressupost participatiu? 
3. A la fase de PROPOSTA s’ha limitat a dos el nombre màxim de propostes que pot 

presentar cada persona. Quin creus que hauria de ser el nombre màxim de propostes 
que pot presentar cada persona? 

4. Que modificaries per millorar la fase de PROPOSTA? 
5. A la fase de RECOLLIDA DE SUPORT de les propostes realitzades pels ciutadans/es 

necessitaven un mínim de 125 suports i estar entre les 10 primeres propostes per 
poder passar a la següent fase de VALIDACIÓ TÈCNICA. Quants suports creus que 
s’haurien de demanar?  

6. Que modificaries per millorar la fase de RECOLLIDA DE SUPORTS? 
7. Creus que cal afegir, eliminar o canviar algun criteri de la fase de VALIDACIÓ TÈCNICA?, 

Ser un projecte de ciutat, Ser de competència municipal, No contradir els plans 
aprovats per l’Ajuntament, Realitzables tècnicament, Viables econòmicament amb una 
limitació econòmica per projecte de 250.000 €, Respectar el marc jurídic i legal 
existent, Ser una inversió, El cost que el projecte sigui assumible en els futurs 
pressupostos. 
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8. A la fase de VALIDACIÓ TÈCNICA passaven un màxim de 2 propostes per Consell 
Municipal (40 en total) i 10 de la ciutadania. Quina valoració en fas? 

9. Que modificaries per millorar la fase de VALIDACIÓ TÈCNICA? 
10. Creus que cal afegir, eliminar o canviar algun criteri de la fase de PRIORITZACIÓ de les 

propostes que dur a terme el Consell de Ciutat per passar a la següent fase de 
VOTACIÓ final? Perspectiva global de ciutat, Equilibri territorial, Equilibri sectorial, 
Nombre de població afectada, Impacte del projecte en la comunitat, Impacte positiu 
sobre grups desafavorits, vulnerables... Impacte de gènere, Necessitat de l’actuació en 
termes socials, ambientals, Facilitat d’execució. 

11. Que modificaries per millorar la fase de PRIORITZACIÓ? 
12. Trobes adequat el sistema de VOTACIÓ?  
13. Trobes necessaris els punts d’informació i votació presencials? 
14. En relació amb l’anterior pregunta, què milloraries d’aquests punts d’informació?  
15. Com creus que s’haurien de repartir els diners del pressupost participatiu? 
16. Com t’has assabentat del procés dels  Pressupostos participatius? 
17. Valora de l’0 (molt negatiu) al 10 (molt positiu) la prova pilot dels Pressupostos 

Participatius. On una puntuació de 0 vol dir que valores molt negativament els 
Pressupostos participatius, i 10 vol dir que valores molt positivament els Pressupostos 
participatius. 

18. Quins aspectes valores més positivament del la prova pilot dels Pressupostos 
Participatius? 

19. Quins aspectes milloraries de la prova pilot dels Pressupostos Participatius? 
20. Sexe 
21. Edat 
22. Barri on vius? 

 
El buidatge del qüestionari està recollit en un document que descriu els seus resultats i 

elements destacables.   

 

10. DESPESES 

Les principals despeses han estat relacionades amb la comunicació i la plataforma digital que 
malgrat no es poden imputar al 100% als Pressupostos Participatius han estat el detonant per 
l’obtenció de l’eina on-line.  

Plataforma digital   16.819,00 € 

Comunicació  29.790,00 € 
Consell de Ciutat  1.607,68 € 
                                        TOTAL 48.216,68 € 

 

Els costos directes i indirectes del treball realitzat pels treballadors municipals implicats en les 
diferents tasques realitzades no estan inclosos, però caldria contemplar hores treballades per 
els Serveis de Comunicació, Projectes Transversals i Participació, i Estratègia i Governança, dels 
diferents Serveis que han valorat les diferents propostes, i els Plans d’Ocupació que han estat 
als estands informatius.  
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11. CONCLUSIONS GENERALS 

Durant el temps que s’ha portat a terme els Pressupostos Participatius s’han anat constatant 
diferents element que cal revisar i ajustar per millorar la prova pilot realitzada.  Els diversos 
elements genèrics ens han de portar a un treball tècnic per concretar-los, i amb els mitjans 
econòmics i humans disponibles, configurar un procés més ajustat a la realitat participativa de 
la nostra ciutat. 

Les fonts d’informació han estat diverses i sovint contradictòries entre elles, però com a 
principals fonts hem comptant amb la valoració tècnica del propi desenvolupament i els 
resultants del procés, els comentaris en els diferents punts de suport presencial i altres mitjans 
com correu electrònic i xarxes socials, i l’enquesta de valoració final.  

Així, com a grans elements de debat i millora podem esmentar: 

- Equilibrar les propostes entre les realitzades pels ciutadans/es i els Consells Municipals 
- Millorar la comunicació sobre el procés fent-la arribar a tothom i fent-la més 

entenedora. 
- Continuar reforçant la informació i el suport presencial al procés on-line. 

 

12. ANNEXES 

Tots els annexes estan disponibles a www.decidimmataro.cat. La majoria d’aquests han estat 
disponibles durant tot el procés dels pressupostos participatius o a mesura que s’anaven 
realitzant les fases del procés.  

- PROCÉS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PDF 100 KB - Document resum del procés 
d'elaboració dels Pressupostos Participatius de Mataró 

- FITXA PRESENTACIÓ PROPOSTA PDF 100 KB - Document per presentar propostes 
presencialment a les OFIAC de la ciutat 
 

- FULLETÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PDF 1 MB - Fulletó amb la descripció i 
fases del procés dels Pressupostos Participatius 
 

- FUNCIONAMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 PDF 200 KB- Document 
detallat amb el funcionament dels Pressupostos Participatius de Mataró 2018 
 

- QUÈ ÉS UNA INVERSIÓ PDF 80 KB - Document gràfic amb exemples de què es pot 
considerar una inversió 
 

- PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PDF 100 KB - Presentació power-
point de la proposta de procés dels Pressupostos Participatius de Mataró 
 

- ACTA CONSELL CIUTAT - 9 DE GENER 2018 PDF 200 KB - Acta pendent d'aprovació 
del Consell de Ciutat del dimarts 9 de gener de 2108 en la que es van prioritzar les 12 
propostes que ciutadania podrà votar del 2 al 22 de febrer. 

 

- PROPOSTES VALIDADES TÈCNICAMENT PDF 30 MB - Fitxes amb les propostes que 
s'han validat per la Comissió Tècnica 
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- INFORME CONSELL DE CIUTAT DEL 9 DE GENER DE 2018 PDF 2 MB - Informe dels 
resultats del Consell de Ciutat del 9 de generen el que es van debatre i prioritzar les 12 
propostes de la votació ciutadana. 
 

- FITXES 12 PROPOSTES FINALS PDF 3 MB - Fitxes de les 12 propostes finalistes 
subjectes a la votació ciutadana 

- FULLETÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - PROPOSTES A VOTACIÓ PDF 10 MB - 
Fulletó informatiu de la fase final dels Pressupostos Participatius on es detallen les 12 
propostes que es poden votar i els punts de suport i informació de la ciutat. 

- BUIDATGE QÜESTIONARI DE VALORACIÓ – Buidatge dels qüestionaris de valoració del 

procés dels Pressupostos Participatius. 

 


