ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
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Creació d'un tram de carril bicicleta i instal·lació d'aparcaments segurs
segur i de
forquilla
Millorar la seguretat en l’accessibilitat a l’estació de Rodalies
Panells informatius a la ciutat
Adequació del local de l’Av. del President Lluís Companys núm. 51 per la posada
en funcionament del Centre per la Pau
Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora,
pavimentació i reurbanització dels carrers de Mataró
Fer que la Plaça Santa Anna sigui més agradable
Col•locació de 4 lavabos públics a la ciutat de Mataró.
Renovació dels escenaris per adaptar-se
adaptar se a la normativa vigent d'accessibilitat i
seguretat
Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder
Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment,
cooperatives i d’imaginació
Crear camins i entorns segurs als centres educatius de la ciutat
Construcció de 2 tancats per a la lliure circulació de gossos al carrer Sant Pol i al
Parc de Rafael Alberti
Millores a les instal·lacions de petanca
p
de la LLÀNTIA
Urbanització de les entorns de Can Marfà
Senyalització de serveis d’ús públic a la ciutat
Instal·lació
lació de tendals per a evitar l’exposició solar en escoles i escoles bressol de
la ciutat
Construcció d'una marquesina a l'escenari del Parc de Cerdanyola de Mataró.
Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri de Cerdanyola
Wifi centre de Mataró
Restauració de les façanes de l’Ajuntament
Construcció d’obertures per millorar la ventilació al Poliesportiu Municipal Eusebi
Millan
Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques
Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja
Construcció de 4 espais tancats per a la lliure circulació de gossos a la ciutat de
Mataró
Reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal Eusebi Millan
Adequar l’entorn poliesportiu Eusebi Millan amb mobiliari i aparells gimnàstics
Reconeixement a les dones del tèxtil
Posar rètols als carrers a dues bandes
Col•locació d’una àrea de jocs infantils inclusius i d’elements de gimnàstica al
Parc Central Nou
Projecte Executiu de urbanització del solar d’Equipaments del Triangle dels
Molins.
Fer més agradables, segurs i profitosos el pati, les aules i la entrada de l'escola
Antonio Machado
Arranjament dels solars dels voltants de l'escola Marta Mata

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL (inclou dues propostes per la seva semblança)
Nom

Mesures per potenciar la bicicleta com a mitjà de transport no contaminant a
Mataró

Descripció

Per disminuir la generació d’emissions i soroll, garantir la circulació àgil i amb
seguretat, reduir el trànsit rodat es proposa crear un mínim d’un nou
quilòmetre de carril bici a la ciutat. Preferentment que uneixi els actuals
ac
carrils bicis que ara mateix resten inconnexes, augmentar el nombre
d’aparcaments de bicicletes en zones comercials, escolars o a prop de grans
equipaments, instal·lar aparcaments segurs tipus “bicibox” a l’estació de tren.

Àmbit i abast
territorial

Medi ambient - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Nom

Aparcament de bici

Descripció

Per tal de fomentar el transport amb la bicicleta a tota
to la ciutat es proposa
instal·lar 5 reserves d’aparcament segur per a bicicletes a l’estació i en algun
instal·lar
altre lloc de la ciutat que es consideri adient, com per exemple a la Plaça de
les Tereses. Aquests aparcaments modulars d'acer galvanitzat van clavats a
terra i es poden anar ampliant de dos en dos. Facilitant els espais per poder
aparcar les bicis
bicis es fomenta aquest mitjà de transport. També ampliar 1 km la
xarxa de carrils bici per tal de donar continuïtat a la xarxa existent.

Àmbit i abast
territorial

Mobilitat i transport - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

1. Creació d'un tram d'uns 350 metres de carril bicicleta a la ronda d'Alfons X
el Savi, entre la Plaça de Puerto Rico i la carretera de Mata.
Mat La creació del nou
carril comporta: pintat de línies
l
longitudinals, pictogrames
ictogrames de bicicleta,
fletxes, i cediu el pas, el desplaçament
d
de mobiliari,
mobiliari instal·lació de senyals
verticals i semàfors de bicicleta.
2. Instal·lació de nous
n
aparcaments per a bicicletes tipus forquilla
forquil invertida a
prop de IES Freta, IES Thos i Codina, Casal Pampalluga (Cirera), Escola
Salesians i Zona Esportiva municipal La Llàntia. La instal·lació consta
co
de 5
aparcaments per espai i els senyals pertinents.
3. Instal·lació de dos aparcaments segurs per a 10 bicicletes casadcun a
l'Estació de Rodalies i als Jardins de l’Escorxador (biblioteca Antoni Comas).
L'acció comporta la compra dels mòduls i la seva instal·lació (connexió a xarxa

elèctrica,
trica, rasa, escomesa i wifi).

Pressupost

96.549,48 €

Documents adjunts
Servei responsable

Mobilitat

Servei corresponsable

Espais Públics

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció

Adequació a llei del paviment del pas subterrani de la Renfe col·locant terra
antilliscant i instal·lant elements de seguretat en el tram de la N-2, entre
carrer de Cosme Churruca i l’Avinguda de Jaume Recoder. Diàriament circulen
per aquests espais entre 5000 i 10000 persones i es té coneixement
d’incidents amb vehicles descontrolats que han pujat a la vorera i que degut
al terra lliscant diferents persones que han sofert caigudes importants amb
seqüeles permanents.

Àmbit i abast
territorial

Medi ambient - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Memòria valorada per la millora de la seguretat del pas soterrat de la Plaça
Miquel Biada que defineix les actuacions necessàries per millorar la seguretat
dels pas soterrat i del seu entorn:
- Col·locació de pilones de fosa model “hospitalet” cada 2 m de distància a la
vorera de l’Avinguda del Maresme, entre Jaume Recoder i la Plaça Miquel
Biada, seguint el mateix model de pilona que les existents al primer tram de la
plaça.
- Tractament amb resines antilliscants del paviment del pas inferior així com
de les escales d’accés, especialment la que resulta més perillosa, situada a la
Plaça Miquel Biada.

Pressupost

8.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i tram amb exemple de pilones

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Tram de l’Avinguda del Maresme a col·locar fitons com els existents

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adquisició de panells per les entitats per difondre les seves activitats a cada
barri

Descripció

Tenir panells informatius electrònics als diferents barris de la ciutat per
informació de les activitats de les entitats. Les entitats podran donar a
conèixer les seves activitats i es podria combinar amb anuncis d’activitats
municipals.

Àmbit i abast
territorial

Comunicació - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Panells informatius a la ciutat

Descripció tècnica

Instal·lació de 10 panells informatius i interactius de 46",
46" repartits en els
diferents barris de la ciutat a partir d'una distribució territorial equilibrada i en
llocs
locs de bona visibilitat i accessibilitat.
Els
ls continguts principalment seran d'informació sobre l'activitat municipal i el
teixit associatiu de la ciutat. Per la seva gestió es
es crearà un reglament d'ús que
garanteixi una informació adient i de qualitat al
al servei de la ciutadania i no es
promouran activitats amb ànim de lucre.
El cost total de la inversió contempla l'adquisició dels panells i la seva
instal·lació a la via pública.
pública

Pressupost

182.000
00 €

Documents adjunts
Servei responsable

Comunicació

Servei corresponsable

Participació

Informació i Telecomunicacions

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Adequació d’un espai per la posada en funcionament del Centre per la Pau

Descripció

Amb la posada en funcionament del Centre de Cultura per la Pau és vol
fomentar aquesta en tots els aspectes de la vida ciutadana: - Millorar la
convivència ciutadana l’incidir en l cultura de pau com a mètode de gestió de
conflictes i fomentar la participació
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 less escoles i a les famílies i
professionals, impulsant programes d’educació per la pau i els drets humans.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.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
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. – Fomentar persones perquè
siguin capaces d’estendre el missatge o la `pràctica de la cultura de pau.

Àmbit i abast
territorial

Convivència - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

El projecte defineix les diferents actuacions necessàries per adequar el local
de l’avinguda del President Lluís Companys núm. 51 com a equipament
municipal de pública concurrència i amb el programa d’usos destinat a Centre
municipal
per la Pau.
L’espai es dividirà en dues sales: l’espai d’accés estarà destinat a punt
d’atenció i treball i l’espai que dona al passatge posterior estarà destinat a
sala d’activitats

Pressupost

81.070 €

Documents adjunts

Emplaçament i situació del local

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Ciutadania i convivència ----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Façana Avinguda del President Lluís Companys, 51

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Arreglar tots els forats de les voreres que estan malmeses segons prioritat

Descripció

Tant les persones grans com la resta de població en temes de mobilitat
detectem que les voreres de Mataró estan molt malmeses. Proposem
arreglar tots els forats de les voreres que estan malmeses segons prioritat de
mobilitat fins arribar els 250.000 euros

Àmbit i abast
territorial

Mobilitat i transport - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Amb la redacció del Pla Director per la millora, pavimentació i reurbanització
dels carrers de Mataró contempla, entre altres actuacions, arranjar les
voreres malmeses per l’acció de les arrels dels arbres que provoquen el
trencament i l’aixecament d’aquestes i el seu entorn. Es proposa actuar en
aquestes voreres segons detecció i fins el topall de 250.000 €.

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts

Emplaçament de les voreres a arranjar i exemple d’actuació a la Ronda Alfons
XII

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Vorera de la Ronda d’Alfons XII

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Fer que la Plaça Santa Anna sigui més agradable

Descripció

La plaça Santa Anna és molt freda i té molt ciment, s’ha de fer més agradable.
Posar una font ornamental i adequar la plaça de manera que hi hagin més
bancs, més arbres, i més flors.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Centre

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Instal·lació de 6 bancs de pedra model Escofet iguals als que ja hi ha a la
Muralla i baixada de Santa Anna, 6 jardineres rodones de fossa com les de la
plaça de l’Ajuntament i 1 font de 4 sortidors d’aigua
’aigua potable.

Pressupost

34.500 €

Documents adjunts

Model de banc i jardinera

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Model de banc i jardinera

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL (inclou dues propostes per la seva semblança)
Nom

1. Lavabos públics a llocs estratègics de la ciutat

Descripció

Instal·lació
Instal·l
ació de lavabos públics, amb senyalització especifica, o reforçar els que
existeixen com per exemple els dels baixos de l’Ajuntament, mercats, etc.
Dotar els espais oberts de la ciutat de les necessitats bàsiques, com poden ser
lavabos públics, com si fos un gran espai o àrea comercial, encaixa amb la
voluntat de potenciar
potenciar el posicionament de la ciutat com un destí a nivell
turístic.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Nom

2. Lavabos públics

Descripció

Mataró està en plena expansió i posicionament com a un destí més a nivell
turístic i si es vol potenciar aquest, cal una xarxa de lavabos públics que
actualment
ctualment és insuficient. A més es considera que una xarxa de lavabos
públics forma part del concepte dels serveis mínims que la ciutat ha d’oferir al
ciutadà en l’espai
l
urbà. Proposem la instal·lació
lació i/o creació de nous lavabos
públics en l’espai urbà a disposició
disposició dels ciutadans. En quant a la senyalització
dels serveis es proposa crear una senyalització específica i adequada i millorar
la senyalització dels lavabos públics preexistents.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Col·
ol·locació de 4 lavabos públics a la ciutat
tat de Mataró.

Descripció tècnica

Instal·lació de 4 lavabos automàtics a: La instal·lació comporta la compra dels
4 mòduls i els treballs necessaris
necessaris per la seva col·locació: paviment de formigó
com a base (en cas de col·locar-se
col·locar se sobre de paviments tous) i les escomeses
esco
d'aigua i llum.
En funció de criteris de distribució i usabilitat es proposta instalar-los
instalar
al
Passeig Maritim (zona aparcament
aparcament port), al Parc de Rocafonda, al Parc de Mar
(zona Tecnocampus), i a la Plaça Alcalde Serra Xifra.
També es contempla la senyalització dels 4 lavabos i dels ja existents a la
ciutat.

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Rampes i/o mecanismes per a l’adaptació d’escenaris a persones amb
mobilitat reduïda i/o cadira de rodes

Descripció

Les persones amb diversitat funcional segueixen trobant barreres per
participar en igualtat de condicions amb les altres en la vida social i cultural
del municipi, per aquest motiu és necessari adoptar mesures pertinents per
assegurar el seu accés amb serveis
serv
i instal·lacions
acions dels quals puguin gaudir
amb tanta independència com sigui possible. Els escenaris mòbils amb una
alçada de mig metre o d’un metre disposen d’escales que permeten que, tant
les persones que han d’actuar com les persones que han de pujar
puja a l’escenari,
hi puguin accedir. Aquest sistema però, no permet l’accés a persones amb
mobilitat reduïda i/o amb cadira de rodes. Per aquest motiu és necessari que
es pugui disposar d’un sistema de rampes i/o altres mecanismes que es
considerin els més adients
adients per permetre que aquests escenaris siguis
accessibles per tothom.

Àmbit i abast
territorial

Cultura - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Es proposa renovar els 100m2 d’escenari modulable que en l’actualitat
compta l'Ajuntament de Mataró, per a poder donar cobertura a les activitats
que programen els diferents
diferents serveis municipals, així com per la cessió a
entitats i associacions de la ciutat per realitzar les seves activitats. Aquests
escenaris necessitarien una renovació per tal de poder adaptar-se
adaptar
a la
normativa d'accessibilitat i seguretat que estableix,
estable
entre d'altres, que
comptin amb rampes o mecanismes, com de baranes i altres elements de
millora.

Pressupost

216.234,3 €

Documents adjunts

Model de rampa i escenari

Servei responsable

Cultura

Servei corresponsable

----------

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Model de rampa i escenari

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder

Descripció

Millorar l’accessibilitat a la Torre Llauder mitjançant la construcció d’un
ascensor o muntacàrregues. Per tal d’accedir al Clos Arqueològic s’ha de pujar
escales ja que no es disposa d’un ascensor que faci accessible aquest accés a
tots els públics, en concret a les persones amb dificultats de mobilitat. Al
mateix temps, el fet de no disposar d’un ascensor o munta
m
càrregues dificulta
el moviment i transport de les peces arqueològiques i dels materials de
l’excavació, així com el moviment dels instruments dels músics i de les
infraestructures necessàries per a muntar el Festival Tast de Jazz (escenari,
equips de so i d’il·luminació, cadires, taules, etc).

Àmbit i abast
territorial

Cultura - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

dequació
quació de l’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder en la que
Ade
es portaran a terme actuacions per adaptar tant
tan l’accés exterior com
l’interior:
a) Accessibilitat exterior (urbanització de l’entorn)
Arranjament
rranjament 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.
existent Modificació de
la xarxa d’enllumenat i sanejament.
b) Accessibilitat interior (equipament)
Instal·lació d’ascensor adaptat amb accés als tres nivells.
nivells Construcció de
lavabo adaptat. Pavimentació de recorreguts adaptats per visitar les restes
r
i adaptació de l’espai d’explicació.

Pressupost

160.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatge de l’accés
l’accés principal (Av. del President Lluís Companys)

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Cultura

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Accés principal (Av. del President Lluís Companys)

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
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, prioritzant aquells centres on hi ha
menys infraestructures i aquells centres que obren els seus patis al barri fora
de l’horari escolar (patis oberts). Es pretén diversificar les propostes als patis
escolars i als patis oberts 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. Les estructures de joc d’exterior han de ser
homologades i cal que es tingui en compte l’opinió del professorat dels
centres en la selecció dels jocs.

Àmbit i abast
territorial

Educació i formació - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Subministrament i col·locació de jocs infantils didàctics i pedagògics a 9
Subministra
escoles Tomàs Viñas, Camí del Mig, Germanes Bertomeu,
escoles:
Bertomeu Josep Montserrat
Cuadrada Peramàs, Angeleta Ferrer, Camí del Cros,
Cuadrada,
Cros Cirera, i Torre Llauder.
Els jocs
j
de fusta de cada escola estaran composats per: racó
r
de cuineta simple
175x60x110 racó des descoberta i manipulació 175x60x65, racó per estar
175x60x110,
amb banc a dos parets i taula central,
central racó
acó per guardar i endreçar prestatges
180x50x150 bagul
180x50x150,
agul de 100x50x60 amb tapa i suport per fixar tapa,
tapa caseta de
joc simbòlic oberta per els 4 costats amb porta frontal i balcó 140x140x70,
140x140x70 i
àgora
gora de reunió pentagonal per arbre amb tarimes baixes de joc.
joc

Pressupost

65.576,88 €

Documents adjunts

Model de racó
r

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

Equipaments Municipals

Educació

DOCUMENTS ADJUNTS
Model de racó

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Crear camins i entorns segurs als centres educatius de la ciutat

Descripció

Es proposa millorar la seguretat a l’entorn dels centres educatius de la ciutat
mitjançant, entre d’altres, la introducció de nous passos de vianants i la
millora dels existents, posant èmfasi en la bona visibilitat en els mateixos;
senyalització a totes les bifurcacions i elevació del pas per millorar la
seguretat dels infants però també la de les persones amb mobilitat reduïda.
Caldria estudiar els punts clau o estratègics per detectar les mancances
existents i les millores a aplicar. Més enllà dels centres educatius també
caldria pensar en
en altres espais que actuen com a pol d’atracció d’infants i
adolescents: biblioteques, equipaments esportius, etc.

Àmbit i abast
territorial

Mobilitat i transport - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Realització
ealització de l'estudi per detectar les mancances existents del Camí Escolar
de l'Escola Germanes Bertomeu i l'Escola
l'Escola Bressol Rocafonda.
Creació d'un nou pas de vianants semaforitzat a l'avinguda
l'avin
de Josep Puig i
Cadafalch amb cantonada carrer dels Salesians pel Camí Escolar ja existent de
l'Escola Salesians:
Salesians obra, semàfors, columnes, cablejat,
cableja senyalització pas de
vianant rebaixos de vorera.
vianants,

Pressupost

28.529,38 €

Documents adjunts
Servei responsable

Mobilitat

Servei corresponsable

Espais Públics

Educació

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Fer dos pipi cans: un a l’espai de sorra situat al carrer Premià cantonada carrer
Sant Pol, i l’altre al Parc Rafael Alberti

Descripció

Hi ha multitud de persones que tenen gossos i no es disposa d’espais
suficients perquè puguin deixar-los
deixar los anar i tenir esbarjo sense crear molèsties a
la via pública. Compartir espais familiars amb gossos suposa tenir cura d’ells i
això comporta treure’ls a un espai públic adequat cosa que en aquest moment
no existeix. Les zones proposades beneficiarien a dos territoris de la ciutat, un
d’ells de població més recent i l’altra més antic però que mai s’ha adequat a
aquesta necessitat.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Construcció de 2 tancats per a la lliure circulació de gossos a la zona verda del
carrer Sant
S
Pol (al carrer Premià amb carrer Teià) de 400 m2 i al Parc de Rafael
Alberti de 600 m2.
Ambdós espais estaran il·luminats, delimitats amb una tanca, i disposaran
d'un
un punt d'aigua i un banc.

Pressupost

20.800 €

Documents adjunts
Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Millores al Club Petanca de la LLÀNTIA

Descripció

En el Club PETANCA LA LLÀNTIA es fan campionats i són moltes les persones
de la ciutat que visiten les instal·lacions, per aquest motiu cal tenir-les en
bones condicions. Es demana millorar l’enllumenar, posar tanques a les pistes
i treure l’accés al camí de l’autopista, i tancar la zona lateral a la “barraca” per
millorar la higiene i la salut. També convindria fer manteniment de la zona
verda.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - La Llàntia

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Els treballs de millora es concretarien amb una nova
n
instal·lació de
l’enllumenat de les pistes de petanca mitjançant projectors muntats en
columnes i muntatge d’una tanca perimetral mitjançant malla de simple
torsió en els límits de les instal·lacions de la petanca.
petanca

Pressupost

26.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatge actual de la Petanca

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Esports ----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Imatge actual de la Petanca

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Urbanització del pati de Can Marfà

Descripció

L’espai que envolta Can Marfà entre el Camí Ral i el carrer de les Rates està
desaprofitat, amb aparença deixada i runes i tanques que el delimiten. Amb
l’objectiu d’aconseguir el lluïment i amplitud del carrer connectat amb un
espai lúdic per tota la ciutadania, que finalitzaria l’obra iniciada amb el
Museu, proposem enderrocar els murs (a no ser que sigui element protegit) i
fer un parc o plaça pública (espai de descans i de jocs per a gent gran i joves)
al pati de Can Marfà ubicat entre els carrers Camí Ral i Jordi Joan del barri de
l’Havana de Mataró

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Havana

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Urbanització dels entorns de Can Marfà

Descripció tècnica

El projecte executiu defineix les actuacions necessàries per urbanitzar els
entorns del museu de Can Marfà, en una superfície de 600 m2, incloent
l’enderroc de les parets i portes laterals i la urbanització del pati interior, amb
elements de mobiliari urbà, espai de descans i àrea de jocs.

Pressupost

90.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatge Pati interior de Can Marfà des de la vorera del Camí Ral

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Pati interior de Can Marfà des de la vorera del Camí Ral

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL (inclou dues propostes per la semblança del seu contingut)
Nom

1. Senyalització de serveis d’ús públic a la ciutat

Descripció

Sovint la gent gran i els infants requereixen un lavabo mentre realitzen
activitats a la via pública. Molts cops aquests lavabos no hi són o no estan
adequadament senyalitzats. Proposem de senyalitzar correctament aquells
lavabos presents a la ciutat, en especial els localitzats en aparcaments
soterranis, dels quals en pot fer ús la ciutadania de manera que en totes les
places es pugui localitzar fàcilment un cartell que anunciï el lavabo públic més
proper.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

Nom

2. Senyalització dels lavabos públics

Descripció

Identificar els lavabos públics de la ciutat i senyalitzarsenyalitzar-los perquè la ciutadania
pugui saber on es troben i poder accedir-hi.
accedir

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Senyalització de serveis d’ús públic a la ciutat

Descripció tècnica

Rotulació informativa exterior per senyalitzar els
els lavabos públics de 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
situant
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

4.570 €

Documents adjunts
Servei responsable

Comunicació

Servei corresponsable

Espais Públics

Informació i Telecomunicacions

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció

La radiació solar causa problemes de salut, des de cops de calor fins a
malalties. En escoles bressol i escoles, sovint hi ha mancances d’espais
d’ombra per quest motiu proposem avaluar l’existència d’espais
suficientment grans d’ombra en escoles bressol i escoles, instal·lar tendals,
pèrgoles o altres estructures que proporcionin espais grans d’ombra en
aquests equipaments (pati i zona d’entrada), i plantar arbres que en un futur
puguin suplir o augmentar l’ombra proporcionada per aquestes estructures.

Àmbit i abast
territorial

Salut i consum - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Instal·lació
nstal·lació de sistemes de protecció enfront l’exposició solar en escoles
bressol i escoles d’infantil i primària. El projecte defineix els diferents tipus
d’elements que s’han d’instal·lar en els equipaments per evitar la
sobreexposició solar, en funció de les característiques de l’edifici:
l’edifi tendals,
cortines i/o làmines als vidres.. En alguns casos es tracta de noves
instal·lacions, i en d’altres, substitucions o reparacions.
Les actuacions estan previstes inicialment en sis escoles bressol (Figueretes,
Cerdanyola, Menuts, Tabalet, La Llàntia i Elna) i dues escoles (Antonio
Machado i Montserrat Solà).

Pressupost

110.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i exemple de pati EB Cerdanyola on caldria posar algun sistema
de protecció

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Ensenyament ----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Ubicació de l’Escola
Escola Bressol Cerdanyola on caldria posar algun sistema de protecció solar

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Construcció d’una marquesina a l’escenari del Parc de Cerdanyola de Mataró

Descripció

A l’escenari del Parc de Cerdanyola es fan moltes activitats, és important que
hagi una marquesina per protegir l’escenari del mal temps tant a l’hiverna
com a l’estiu i realitzar l’activitat sense problemes. Es podran beneficiar els
30.000 veïns/es de Cerdanyola
Cerdanyola més tots aquells que ens acompanyin de la
resta de la ciutat. Aquest necessitat es ve reivindicant des del Consell
territorial fa més de 15 anys. El Parc és el centre de les activitats del barri i
allà es realitzen les activitats de la Festa Major, per Setmana Santa es fa el
pregó i la Saeta, cloendes de les escoles, activitats de les entitats,
xerrades...etc. Si en aquest escenari que ja te molta dinàmica es construeix
una marquesina encara potenciaria més la possibilitat de realitzar més
activitat i en millors condicions per a tothom.
activitats

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Cerdanyola

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Construcció d’una
d’
marquesina que cobreixi l’escenari del Parc de Cerdanyola.
Laa marquesina incorporarà el sistema de recollida d’aigües de coberta i
s’ajustarà als requeriments constructius i estructurals de l’aparcament situat
a sota de l’escenari.

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatge de l’escenari del Parc de Cerdanyola

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Escenari de pedra del Parc de Cerdanyola

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció

És necessari millorar l’enllumenat públic per visualitzar millor els passos de
vianants i la seguretat ciutadana. Es tracta d’afegir un braç als actuals fanals
dirigit cap a la vorera per sota de les branques dels arbres per garantir un bon
enllumenat
menat als vianants. Els carrers afectats en aquesta proposta són:
l’Avinguda Gatassa, la Ronda Josep Tarradellas, i l’Avinguda Puig i Cadafalch.
Aquests trams tenen arbrat fins la confluència amb l’Avinguda Gatassa.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Cerdanyola

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Millora de l'enllumenat als pasos de vianants dels carrers Avinguda Gatassa,
Ronda President Tarradellas i Avinguda Puig i Cadafalch.
Cadafalch Instal·lació de punts
de llum als passos de vianants a amb distribució de 9 unitats a l’Av Gatassa, 7
unitats a la Rda President Tarradellas, i 15 unitats a l’Av Puig i Cadafalch.

Pressupost

54.250 €

Documents adjunts
Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom
Descripció

Àmbit i abast
territorial
Origen i suports

Wifi social gratuïta al centre de Mataró
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 traves 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,
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
qu 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
és vulguin promocionar. La navegació d’aquesta wifi
seria controlada per les megas concretades, això vol dir que és podrien
utilitzar totes les app’s però no es podrien descarregar vídeos a partir d’una
mida, visitar pagines no desitjades, i altres requisits
requisits que és poden configurar.

Promoció de ciutat - Centre

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Wifi centre de Mataró

Descripció tècnica

Desplegar una xarxa WiFi pública, lliure i gratuïta en el centre de Mataró.
Aquesta xarxa WiFi permeterà connectar-se
connectar se a Internet, a través dels punts
d’accés WiFi ubicats
ub
en diferents
ts espais del centre de ciutat. La xarxa estarà
formada per 25 punts d'accés connectats a Internet mitjançant una connexió
de fibra òptica
òp
o radio enllaços WiMax.
La prestació
restació del servei d'Internet es portarà a terme per una operadora de
telecomunicacions
telecomunicacions.

Pressupost

90.000 euros

Documents adjunts

Mapa d'ubicació del punts d'accés i de cobertura de les antenes
antene

Servei responsable

Informació i Telecomunicacions

Servei corresponsable

Promoció econòmica

Cultura

DOCUMENTS ADJUNTS
Mapa d'ubicació del punts d'accés i mapa de cobertura de les antenes dels punts d'accés

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Restauració façana Ajuntament

Descripció

Rehabilitació de les façanes de l’edifici de la Casa Gran, intervenint en tots els
elements que la conformen: estucat, fusteries i elements de pedra.

Àmbit i abast
territorial

Promoció de ciutat - Centre

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Restauració
estauració de les façanes de l’Ajuntament

Descripció tècnica

Restauració de les 4 façanes de l’edifici de l’Ajuntament
’Ajuntament que consisteixen en:
en
-

Repicat de l’estucat existent.

-

Realització d’un nou estucat a les façanes de morter de calç i sorra de
marbre blanc, amb acabat lliscat amb esgrafiats reproduint els originals.
originals

-

Restauració de les fusteries exteriors més malmeses (decapat de la
pintura, aplicació de la protecció i pintura.

-

Neteja dels elements de ferro, decapant la pintura i les partícules d’òxid i
la posterior aplicació de pintura.

-

Neteja dels elements
ts de pedra utilitzant la projecció de raig de sorra.
sor

Pressupost

250
250.000
€

Documents adjunts

Emplaçament i imatge façana Ajuntament

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Cultura

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Accés principal Ajuntament

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Ventilació del poliesportiu municipal Eusebi Millan

Descripció

Per tal de millorar la qualitat de la pràctica esportiva, és urgent la ventilació
del poliesportiu municipal Eusebi Millan, per tal de poder practicar l’esport en
qualitat i evitar patir una desgràcia per manca d’aire principalment en menors
d’edat. Diàriament
Diària
fan ús del poliesportiu 500 usuaris aproximadament

Àmbit i abast
territorial

Esports - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Memòria valorada per a la construcció de sis obertures a les façanes del
Poliesportiu Municipal Eusebi Millan. El projecte defineix les actuacions
necessàries per construir sis obertures practicables tipus “hervent” a les
façanes longitudinals del poliesportiu.
S’instal·laran tres finestres a la façana principal
incipal i tres a la façana del passatge
de forma que cada una de les tres pistes transversals
transversals tindrà dues obertures.
oberture
Le noves obertures es col·locaran en extrems oposats de les pistes per tal de
Les
d
generar la ventilació creuada.
L’accionament serà motoritzat i les fulles s’obriran cap al exterior.
L’accionament

Pressupost

30.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i façana accés principal al Poliesportiu Eusebi Millan

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Esports

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Façana accés principal (c. de Sant Cugat)

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció

Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels entrenaments i competicions dels
nostres alumnes en edat escolar participants en els Jocs Escolars de Mataró,
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... Aquestes reparacions i modernització de les pistes Poliesportives
de les escoles públiques beneficiarien a tots els alumnes de les escoles
públiques de Mataró i els més d’un miler de participants en els Jocs Escolars
de la ciutat.

Àmbit i abast
territorial

Esports - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Millora
illora de les instal·lacions esportives de les escoles d’infantil i primària per
po
poder
portar a terme la pràctica esportiva
iva de forma segura i optimitzar-ne
optimitzar
el
seu ús.
Les actuacions que es portaran a terme, en funció de l’estat de cada
instal·lació i contemplaran actuacions com la renovació
novació del paviment,
paviment pintat
de línies de joc,
joc millora de la il·luminació, subminist
ubministrament i instal·lació de
material esportiu (porteries, cistelles, proteccions, etc).
etc)
Les actuacions estan previstes en 12
1 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

248.800 €

Documents adjunts

Emplaçament escoles i imatge del pati de l’escola Camí del Mig

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Esports - Ensenyament

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament escoles

Pati Escola del Camí del Mig

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

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 millors condicions de servei. Per millorar la seguretat pública
i la imatge turística de les platges es proposa invertir en
e la renovació de les
diferents torres de vigilància i casetes de socors que hi ha instal·lades a les
platges de la ciutat.

Àmbit i abast
territorial

Seguretat ciutadana - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Instal·lació
nstal·lació de dos nous mòduls (prefabricats o d’obra), donat que els
existents del Servei de Salvament
Salvament i Socorrisme instal·lats a la platja de
Varador a l’accés al port, son
son de l’any 1996 i estan força deteriorats.
Prèviament a l’ instal·lació s’haurà de retirar i sanejar el paviment de tarima i
col·locar un de nou.
Ell projecte també preveu substituir les cadires de control de les platges i
instal·lar
instal·lar-ne
una nova a la platja de Sant Simó per tal de substituir el mòdul
d’intervenció immediata.

Pressupost

250.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i imatge aèria del mòdul situat a l’accés del port

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Protecció Civil

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Imatge aèria del mòdul

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Adequació de corre-cans
corre
per a gossos

Descripció

La tinença incorrecta de gossos a l’espai públic ha esdevingut un dels
principals problemes i font de conflicte per a la convivència cívica a la ciutat.
Juntament amb d’altres mesures de conscienciació i sanció, es considera que
l’adequació d’espais específicament destinats al lleure dels gossos por
contribuir minimitzar aquestes situacions de conflicte. Per millorar el lleure i
les condicions de tinença dels gossos a l’espai públic es proposa
pr
la inversió en
la instal·lació
instal·l
de corre-cans
cans per a gossos a diferents punts de la ciutat.

Àmbit i abast
territorial

Convivència - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Construcció
onstrucció de 4 espais tancats per a la lliure circulació de gossos a la ciutat
de Mataró al Triangle de Molins amb una superficie 1000 m2, al Parc Central
Nou amb una superficie
perficie 1000 m2, a El Sorrall (costat aparcament) amb una
superficie de 3.500 m2,, i als carrers Premià amb Teià amb una superficie de
400 m2.
Els espais estaran delimitats amb una tanca, i disposaran d'un punt d'aigua i
bancs.

Pressupost

122.720 €

Documents adjunts
Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Augmentar número de vestuaris al poliesportiu Eusebi
Euseb Millan

Descripció

Caldria anar adequant i millorant el poliesportiu Eusebi Millan. En aquest cas
es proposa augmentar el número de vestuaris tot i que també caldria fer-hi
fer
altres actuacions com construir un altre WC per a homes, accés per persones
amb mobilitat reduïda, ventilació de les instal·lacions,
instal·lacions servei d’aigua a la
infermeria
infermeria...

Àmbit
i
territorial

abast

Esports - Pla d’en Boet

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Reforma
eforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal Eusebi Millan

Descripció tècnica

Construcció de 4 nous vestuaris al Poliesportiu Eusebi Millan corresponent a
la 1a fase de la construcció d’un total de 12 vestuaris.
Els criteris de disseny dels nous vestidors son els establerts al Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, per a un programa de
vestidor de grup/col·lectiu
grup/
per a 20 persones:
-

Agrupar les zones d’aigües per simplificar les instal·lacions.
instal·lacions

-

Tots els vestidors seran adaptats.

-

Equipats amb un grup de vàter, rentamans, 6 dutxes, 10 metres de banc,
40 penjadors i 2 armaris grans.

-

Instal·lacions vistes i accessibles per al manteniment, han de permetre
modificacions o ampliacions i encastades en els trams a l’abast dels
usuaris.

Pressupost

250.000
0.000 €

Documents adjunts

Emplaçament i façana del carrer Rosa Sensat del Poliesportiu

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Esports

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Façana del passatge (c. de Rosa Sensat)

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció

Adequar l’entorn del poliesportiu Eusebi Millan amb mobiliari, aparells
gimnàstics… per tal que la gent pugui fer activitats esportives i lúdiques. Això
permetria gaudir d’una gran àrea de pràctica esportiva al barri de Pla d’en
Boet.

Àmbit i abast
territorial

Esports - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Subministre i col.locacio d'una àrea de jocs infantils inclussius amb mobiliari i
d'una àrea de gimnàs al carrer Sant
S
Cugatt davant del polisportiu Eusebi
Millan L'actuació consta de la instal·lació de bancs i papereres al voltant de
Millan.
l'area de jocs i en la alineació del arbrat de l'esplanada,
l'esplanada una àrea de jocs
infantils inclusius tancada, i elements de gimnàs urbà.
urbà

Pressupost

220.000 €

Documents adjunts

Vista aèria entorns poliesportiu i exemple de jocs i gimnàs urbà

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Vista aèria del poliesportiu i el seu entorn

Exemple de jocs i gimnàs urbà

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Les dones del tèxtil a Mataró

Descripció

Fer visible el paper fonamental de les dones a la història de la nostra ciutat.
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
paper que les dones han desenvolupat i desenvolupen en la historia
de Mataró, i situar-lo
situar a la plaça de la Pepa Maca.

Àmbit i abast
territorial

Igualtat - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

Reconeixement a les dones del tèxtil

Descripció tècnica

Es proposa convocar un concurs públic per a seleccionar
seleccion l'artista i l'obra que
pogui representar de la millor manera l'homenatge de la ciutat
ci
a les dones.
Less diferents
difere
propostes es valorarien des d'una comissió conformada per
experts del món de l'art i representants dels Consell Municipal d'Igualtat
dona--home. Seleccionada la proposta, es faria la producció de la mateixa i
s'instal·laria a la Plaça Pepa Maca o als voltants
ltants de Can Marfà, Museu de
Mataró dedicat al Gènere de Punt.

Pressupost

52.600 €

Documents adjunts
Servei responsable

Cultura

Servei corresponsable

Igualtat

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Posar rètols als carrers a dues bandes

Descripció

Per millorar la identificació i localització dels carrers de la ciutat, donat que
alguns carrers han perdut la placa o estan identificats en un sol costat, caldria
revisar els carrers de la ciutat i senyalitzar-los
senyalitzar los amb plaques identificatives a
dues bandes on hi manquin.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

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

Complimentar les cruïlles urbanes amb dues plaques dels noms dels carrers,
carrers
canviant 1700 plaques que estan amb el nomenclator antic i 1100 que falten.
falten

Pressupost

220.000 €

Documents adjunts
Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

Informació i Telecomunicacions

----------

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

Parque Inclusivo y Gimnasio al aire libre

Descripció

Hacer del parque Nou de Mataró, un espacio más entretenido e inclusivo
logrando un máximo aprovechamiento para sus visitantes, sin importar el
ciclo de la vida en el que se encuentren, ni su condición física. Un parque
donde los juegos inclusivos y un gimnasio al aire libre, sea punto de encuentro
y de disfrute para todos.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

Suports

CONCRECIÓ TÈCNICA
Nom (si cal modificar
l’original)

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

Descripció tècnica

Subministra i col·locació d’una àrea de jocs infantils inclusius i d’elements de
gimnàstica al Parc Central Nou. Els elements que s'han previst d'acord amb
l'espai susceptible
suscepti
d'ocupar serien: 1 tobogan,, 3 molles, i 1 castell, i
específicament inclusius: 1 gronxador,
ronxador, 1 joc combinat, 1 excavadora, 1 xilofon,
2 tambors, 1 caseta amb tobogan.

Pressupost

150.000, €
150.000,-

Termini execució
(aprox.)

6 mesos

Documents adjunts

Exemple de jocs inclusius

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Exemple de jocs inclusius

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Triangle dels Molins, 13.221m2, un espai d’oci saludable de lliure accés i
aparcament on hi tenim cabuda tots els mataronins i mataronines.

Descripció

Distribuir les següents instal·lacions dins d’una zona amb arbres i enjardinada,
totes elles de lliure accés les 24 hores del dia: * pista multiesportiva (futbol
sala, basquet, patinatge) (1.350 m2). * pista de skate (350 m2) * circuit amb
aparells de fitness per activitats saludables per a adults, especialment majors
de 60 anys (500 m2). * zona infantil de 6-12 anys (400 m2) * graderies
aprofitant talús. * zona aparcament vehicles (3.500 m2). * lavabos públics (50
m2) * pipican (400 m2).

Àmbit i abast territorial

Espai Públic - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

134 Suports

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

Pressupost

Projecte Executiu de urbanització del solar d’Equipaments del Triangle dels
Molins.
Realització de diferents instal·lacions al solar d’equipaments del Triangle
dels Molins fins el topall de 250.000 € i amb compatibilitat d’usos entre
aquestes:
-

Pista multi esportiva de 1.350 m2

-

Pista de skate de 350 m2

-

Circuit d’aparells de fintes de 500 m2

-

Zona infantil de 6-12 anys de 400 m2

-

Graderies situades als talussos

-

Zona d’aparcament de vehicles de 3.500 m2

-

Lavabos públics de 50 m2

-

Instal·lació d’un corre-can per a gossos de 400 m2

250.000 €

Documents adjunts
Servei responsable
Servei corresponsable

Espais Públics
----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Vista del Triangle dels Molins des de la Riera de Cirera

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)

PROPOSTA INICIAL
Nom

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

Descripció

La millora al pati s'aconsegueix habilitant una zona de 400m², actualment en
desús per manca de seguretat, i instal·lant un hivernacle de 45m² aprox. i una
compostera, posant més arbres, taules de pícnic, plantes i fonts. La millora a
les aules consisteix en posar lames exteriors a la façana est per reduir la
radiació solar dins les aules al llarg de tot l'any. Lames semblants a les que hi
ha a la biblioteca Antonio Comes. I la millora de l'entrada es fa cobrint-la
cobrint amb
un porxo o sostre.

Àmbit i abast
territorial

Educació i formació - Ciutat

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

138 Suports

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

Els
ls treballs de millora del pati i aules a l’escola Antonio Machado
Machad consistiria
amb les actuacions:
-

Instal·lació d’elements al pati: un hivernacle, una compostera,
2 taules de pícnic i 2 fonts
Plantació de 10 arbres i plantes
Col·locació de làmina solar a la fusteria de la façana sud-est
sud
Instal·lació de lames a l’edicle de vidre de l’accés principal

Pressupost

60.000

Termini execució
(aprox.)

3 mesos

Documents adjunts

Emplaçament i imatge entrada Escola Antonio Machado

Servei responsable

Equipaments Municipals

Servei corresponsable

Espais Públics

DOCUMENTS ADJUNTS
Emplaçament

Entrada Escola
scola Antonio Machado

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MATARÓ (2018)
PROPOSTA INICIAL
Nom

Arranjament dels solars dels voltants de l'escola Marta Mata

Descripció

Arranjament dels solars dels voltants de l'escola Marta Mata. Fer zona verda i
zona de parc infantil.

Àmbit i abast
territorial

Espai públic - Camí de la Serra

Origen i suports

Consell Municipal

Ciutadania

152 Suports

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

Millora
illora de la zona verda del costat del CEIP Marta Mata amb la col·locació de
4 bancs,
bancs una font, instal.lacio d'enllumenat, millora
lora de la jardineria, i creació
d'una àrea de jocs inclusssius

Pressupost

72.600, €
72.600,-

Termini execució
(aprox.)

6 mesos

Documents adjunts

Exemple àrea jocs infantils

Servei responsable

Espais Públics

Servei corresponsable

----------

----------

DOCUMENTS ADJUNTS
Exemple àrea jocs infantils

