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CONSELL DE CIUTAT 

Número sessió: 4  

Caràcter: Ordinari 

Data: 9 de gener de 2018 

Hora: 19:00h 

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

 

Hi assisteixen:  

 

Institució/Consell/Entitat Càrrec dins del consell: 

Alcalde President 

Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental Vocal 

Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental Vocal 

Consell Municipal d’Esports Vocal 

Consell Municipal d’Esports Vocal 

Consell Municipal de Cultura Vocal 

Consell de Benestar Social Vocal 

Consell Municipal de Joventut Vocal 

Consell Municipal de Joventut Vocal 

Consell Municipal de la Gent Gran Vocal 

Consell Municipal de la Gent Gran Vocal 

Consell Municipal de Medi Ambient Vocal 

Consell Municipal de Mobilitat Vocal 

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Vocal 

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció Vocal 

Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència Vocal 

Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència Vocal 

Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home Vocal 

Consell Territorial Centre-Eixample-Havana Vocal 

Consell Territorial Centre-Eixample-Havana Vocal 

Consell Territorial de Cerdanyola Vocal 

Consell Territorial de Cerdanyola Vocal 

Consell Territorial de Pla d'En Boet-Peramàs Vocal 

Consell Territorial de Pla d'En Boet-Peramàs Vocal 

Comissions Obreres (CC.OO.) Vocal 

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

Grup Municipal CiU Vocal 

Grup Municipal CUP Vocal 

Grup Municipal ERC Vocal 

Tècnic de Participació Secretari 

 

 

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

Projectes transversals i Participació, Cap de Servei d’Estratègia i Governança, Tècnic de Participació, 

dinamitzadores externes, Regidor del Grup Municipal de la CUP i un ciutadà a títol individual. 
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S’excusen: 

 

Institució/Consell/Entitat Càrrec dins del consell: 

Consell de Benestar Social Vocal 

Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador Vocal 

Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador Vocal 

Consell Territorial de Via Europa-La Llàntia Vocal 

Federació Associació Veïns de Mataró Vocal 

Grup Municipal ICV-EUiA Vocal 

Grup Municipal PPC Vocal 

 

 

No assisteixen: 

 

Institució/Consell/Entitat Càrrec dins del consell: 

Consell Municipal de Medi Ambient Vocal 

Federació Associació Veïns de Mataró Vocal 

Grup Municipal PSC Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

 

 

 

Ordre del dia: 

 

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

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

3. Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la reunió 

 

La sessió s’inicia a les 19.10h en primera convocatòria. 

 

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

 

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

anterior. S’aprova l’acta per assentiment. 

Seguidament, el President explica que un ciutadà que assisteix a la sessió sol· licita poder intervenir 

prèviament a l’inici de la sessió i sotmet la petició a consideració del Consell. S’accepta. 
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El ciutadà pren la paraula per explicar que cal tenir present l’estratègia de ciutat per tal de valorar les 

propostes dels pressupostos participatius. En aquest sentit, destaca tres elements a considerar: 

� Les decisions que es prenguin entorn al Tecnocampus, que poden condicionar-ne el 

desenvolupament futur. 

� La Nau Gordils i el seu entorn. Considera que és un sector estratègic on hauria de prevaldre el 

seu valor patrimonial i arquitectònic davant de la promoció d’habitatge al seu voltant. 

� Els costos d’oportunitat de crear noves centralitats, com per exemple la oportunitat perduda que 

suposa la recent ubicació de l’Institut de les Cinc Sènies als terrenys de la Ronda Pintor 

Estrany. 

 

El President indica que sí que existeix una estratègia darrere de cadascun dels elements esmentats i 

s’ofereix a qualsevol dels assistents a explicar-li els detalls, però considera que l’objecte de la sessió 

d’avui és un altre i dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 

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

 

El President del Consell explica que la sessió d’avui és un pas més en el procés dels pressupostos 

participatius. Explica que la decisió de dur a terme aquest procés va ser una iniciativa d’alguns grups 

municipals i que va comptar amb el consens del conjunt de representants polítics. Explica que els 

pressupostos del 2018, que al desembre es van aprovar inicialment, incorporen la partida que es destina 

a aquest procés. Finalment, indica que el paper del Consell de Ciutat d’avui és important perquè 

decidirà les 12 propostes que votaran la ciutadania, un rol que es va voler que tingués aquest consell 

amb l’objectiu de defensar el seu paper i reforçar-lo. 

El representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana pregunta si alguna de les propostes 

que es sotmeten a votació avui ja estan prioritzades per l’Ajuntament, de manera que es puguin 

descartar del procés de votació. 

El Regidor de Bon Govern, Transparència i Participació explica que respondrà a la pregunta però 

primer vol fer un repàs de l’evolució del procés. Explica que el disseny del procés volia combinar 

diferents elements: d’una banda, reforçar el paper dels consells, que sovint mostraven el seu desacord 

amb la resposta que rebien a les propostes pel PAM i a les que sovint tampoc s’hi vinculava una partida 

econòmica; per l’altra, obrir la participació a la ciutadania no organitzada o que no participa dels 

consells municipals. 

Explica que en el procés es van rebre un total de 148 propostes, 40 per part dels consells i 108 

realitzades per la ciutadania. D’aquestes 108, 3 van aconseguir els suports necessaris en la següent fase 

per passar a la fase de validació tècnica, de manera que es van sotmetre 43 propostes a anàlisi del 

compliment dels criteris tècnics establerts en el procés (les propostes dels consells no requerien de 

suports). 
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32 propostes van superar la fase de validació tècnica: es van acceptar 29 propostes, se’n van descartar 8 

i 6 es van unificar (resultant-ne 3). Aquestes 32 propostes són les que avui es sotmetran a votació per 

triar les 12 propostes que finalment votarà la ciutadania. 

Sobre l’import, explica que s’hi ha destinat 500.000 euros, una quantitat que pot semblar petita però que 

cal emmarcar en un context de prova pilot. També cal tenir en compte que l’any 2016, donada la 

conjuntura econòmica de l’Ajuntament, els diners que hi havia al pressupost municipal per a lliure 

disposició eren també 500.000 euros, de manera que creu que la quantitat sotmesa a decisió de la 

ciutadania és notable. 

En resposta a la pregunta del representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, indica 

que hi ha actuacions que, en cas que no siguin les finalment escollides, segurament l’Ajuntament les 

executarà, com per exemple la proposta 10 (“Senyalització dels serveis d’ús públic”). Considera que 

algunes formen part de les obligacions de l’Ajuntament però no s’han descartat per respectar la voluntat 

del Consell de Ciutat en la priorització. 

El President explica que un dels criteris en la fase de validació tècnica era que les propostes anessin en 

la mateixa direcció que els plans municipals, de manera que encaixen en aquests i seguirien les 

prioritats que ja ha establert l’equip de Govern. Tanmateix, explica que la proposta 14 (“Construcció 

d’obertures per millorar la ventilació al Polisportiu Municipal Eusebi Millán”) ja està pressupostada, 

per si es vol tenir en compte de cara a la votació. 

Les dinamitzadores de la sessió expliquen el procediment que es seguirà per escollir les 12 propostes. 

En primer lloc, expliquen que en la sessió d’avui es tracta d’escollir les millors propostes per la ciutat i 

es confia aquesta decisió als membres del Consell de Ciutat, que molts d’ells actuen en representació de 

consells municipals. Per tant, no es tracta de defensar les propostes dels propis consells sinó de pensar 

en aquelles que més puguin beneficiar al conjunt del municipi. En segon lloc, indica que avui es pren 

una decisió, de manera que el resultat final de la sessió seran 12 propostes que es sotmetran a votació. 

Explica que la sessió seguirà la següent dinàmica: en primer lloc, es farà una primera votació per 

escollir unes 20 propostes; tot seguit es durà a terme un debat sobre aquestes propostes; finalment hi 

haurà una votació per escollir les 12 propostes finals. 

Explica que tot seguit el Tècnic de Participació farà un repàs de les 32 propostes que es sotmetran al 

Consell de Ciutat. Per tal de facilitar la valoració, s’ha repartit una graella amb els criteris que es poden 

tenir en compte però no és una guia exhaustiva, sinó una eina per ajudar a prendre la decisió. Després 

del repàs s’obrirà un petit espai per resoldre dubtes sobre les diferents propostes. 

El Tècnic de Participació repassa les 32 propostes presentades, que prèviament s’havien enviat als 

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

El representant del Consell Municipal de Joventut pregunta perquè s’ha inclòs la proposta 13 (“Wifi 

centre de Mataró”) si té un cost de manteniment. El Regidor de Bon Govern, Transparència i 

Participació explica que, tant aquest com altres propostes que tenen despeses de manteniment, ha passat 

la validació tècnica perquè es considera que són uns costos assumibles. 
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Sobre la proposta 32 (“Projecte Executiu d’urbanització del solar d’Equipaments del Triangle de 

Molins”), el Regidor de Bon Govern, Transparència i Participació explica que s’executarien algunes 

accions fins a 250.000€ perquè tots els elements que s’hi proposaven superen aquest cost amb escreix. 

També explica que caldrà un acord posterior amb les entitats de territori, a petició de les quals 

recentment es va fer un preasfaltat, amb el que caldria busca l’encaix de les diferents intervencions, 

però posa de manifest que era la proposta individual amb més suports i calia que formés part d’aquesta 

fase.  

El President recorda que aquell terreny està reservat a equipament pel planejament i que, mentrestant no 

s’executa, es va decidir adequar-lo a l’ús actual que és d’aparcament. El representant del Consell 

Territorial del Centre-Eixample-Havana pregunta si el fet que el sòl estigui reservat per equipament vol 

dir que en cas de dur-se a terme les accions proposades als pressupostos participatius, aquestes serien 

enretirades en el futur un cop es construís l’equipament i el President respon que sí. 

El representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana pregunta si la proposta 26 (“Fer un 

repàs a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques”) està vinculada a l’obertura de les 

escoles per a ús ciutadà. El President explica que no perquè l’obertura de centres té altres costos 

associats (personal, responsabilitat, etc). El representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-

Havana pregunta específicament pel cas de l’escola Angeleta Ferrer i el President explica que aquest 

cas és diferent i obeeix a qüestions referents als tancaments i l’accés al recinte. 

El representant del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció pregunta perquè la proposta 6 (“Crear 

camins i entorns segurs als centres educatius a la ciutat”) només fa referència a 2 centres escolars. El 

President explica que és la prioritat que ha establert el Servei, probablement per diferents aspectes (que 

siguin centres que ja han demanat un camí escolar, per exemple). 

El representant del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència entén que la proposta 

22 (“Renovació dels escenaris per adaptar-se a la normativa vigent d’accessibilitat i seguretat”) ja és 

una obligació legal. El President explica que es van prenent les mesures pertinents quan hi ha la 

possibilitat de fer-ho, i aquest cas ho és. 

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

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

amb les propostes de menys de 125.000 euros, de les que se n’han d’escollir entre 3 i 5; i un bloc amb 

les propostes de més de 125.000 euros, de les que se n’han d’escollir entre 2 i 4. Les 20 més votades, 

amb independència del bloc del que formin part, seran les que passaran a la següent fase. 

Es procedeix a la votació amb el següent escrutini: 

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

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 11 
Instal· lació de tendals per a evitar l’exposició 

solar en escoles i escoles bressol de la ciutat  
110.000 € 15 

2 26 
Fer un repàs general a totes les pistes 

poliesportives de les escoles públiques 
248.800 € 14 

3 12 
Millorar l’enllumenat públic de diversos 

carrers del barri de Cerdanyola 
54.250 € 11 

4 21 
Col·locació de 4 lavabos públics a la ciutat 

de Mataró. 
250.000 € 11 

5 2 
Millorar la seguretat en l’accessibilitat a 

l’estació de Rodalies 
8.000 € 10 

6 20 

Arreglar els forats de les voreres segons el 

Pla Director per a la millora, pavimentació i 

reurbanització dels carrers de Mataró 

250.000 € 10 

7 9 Urbanització dels entorns de Can Marfà 90.000 € 9 

8 27 
Renovació d’instal· lacions de vigilància i 

socors de la platja 
250.000 € 9 

9 19 Panells informatius a la ciutat 182.000 € 8 

10 23 
Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic 

de Torre Llauder 
160.000 € 8 

11 1 

Creació d'un tram de carril bicicleta i 

instal· lació d'aparcaments segurs i de 

forquilla 

96.549,48 € 7 

12 5 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis 

escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació 

65.576,88 € 7 

13 6 
Crear camins i entorns segurs als centres 

educatius de la ciutat 
28.529,38 € 7 

14 13 Wifi centre de Mataró 90.000 € 7 

15 15 
Construcció de 4 espais tancats per a la lliure 

circulació de gossos a la ciutat de Mataró 
122.720 € 7 

16 31 

Col·locació d’una àrea de jocs infantils 

inclusius i d’elements de gimnàstica al Parc 

Central Nou 

150.000 € 7 

17 4 
Fer que la Plaça Santa Anna sigui més 

agradable 
34.500 € 6 
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Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

18 10 
Senyalització de serveis d’ús públic a la 

ciutat 
4.570 € 6 

19 16 Reconeixement a les dones del tèxtil  52.600 € 6 

20 24 
Construcció d'una marquesina a l'escenari  

del Parc de Cerdanyola de Mataró. 
250.000 € 5 

21 14 

Construcció d’obertures per millorar la 

ventilació al Poliesportiu Municipal Eusebi 

Millan 

30.000 € 5 

22 28 
Reforma i ampliació dels vestuaris del 

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan 
250.000 € 4 

23 29 
Adequar l’entorn poliesportiu Eusebi Millan 

amb mobiliari i aparells gimnàstics 
220.000 € 4 

24 3 
Adequació del local de l’Av. del President 

Lluís Companys núm. 51 per la posada en 

funcionament del Centre per la Pau 

81.070 € 3 

25 7 
Construcció de 2 tancats per a la lliure 

circulació de gossos al carrer Sant Pol i al 

Parc de Rafael Alberti 

20.800 € 3 

26 22 
Renovació dels escenaris per adaptar-se a la 

normativa vigent d'accessibilitat i seguretat 
216.234,30 € 3 

27 25 Restauració de les façanes de l’Ajuntament 250.000 € 3 

28 30 Posar rètols als carrers a dues bandes 220.000 € 3 

29 17 

Fer més agradables, segurs i profitosos el 

pati, les aules i la entrada de l'escola Antonio 

Machado 

60.000 € 2 

30 18 
Arranjament dels solars dels voltants de 

l'escola Marta Mata 
72.600 € 1 

31 32 
Projecte Executiu d’urbanització del solar 

d’Equipaments del Triangle dels Molins. 
250.000 € 1 

32 8 
Millores a les instal· lacions de petanca de La 

Llàntia 
26.000 € 0 

 

Es produeix un empat en la posició 20 entre les propostes 24 i 14, però donat que el President ha 

explicat que és una proposta que ja està pressupostada, es decideix descartar-la per a la propera fase. 

Per tant, queden descartades les propostes 3, 7, 8, 14, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 i 32, i la resta de 

propostes passen a la següent fase. 
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Després d’aquesta fase 6 membres del Consell de Ciutat marxen de la sessió. 

La dinamitzadora repassa les propostes més votades. Explica que la proposta 21 (“Col·locació de 4 

lavabos públics a la ciutat de Mataró”) incorpora les accions previstes a la 10 (“Senyalització de serveis 

d’ús públic a la ciutat”).  

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

debatin al voltant d’aquestes. En aquesta fase, s’acorda que es consulti la possibilitat d’incorporar la 

instal· lació d’un punt de connexió a la xarxa elèctrica per a les activitats que es fan a la plaça a la 

proposta 4 (“Fer que la Plaça Santa Anna sigui més agradable”). 

Després de la fase de deliberació, es passa a la votació de les 12 propostes definitives. Es reparteix una 

butlleta amb les 20 propostes seleccionades a la fase anterior, de les quals se n’han de votar 5, amb el 

següent escrutini: 22 butlletes, 22 amb vots a propostes. 

 

Resultats de la votació de les 12 propostes finals (ordenades de major a menor nombre de vots 

obtinguts) 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 12 
Millorar l’enllumenat públic de diversos 

carrers del barri de Cerdanyola 
54.250 € 13 

2 21 
Col·locació de 4 lavabos públics a la ciutat 

de Mataró. 
250.000 € 12 

3 11 
Instal· lació de tendals per a evitar 

l’exposició solar en escoles i escoles 

bressol de la ciutat  

110.000 € 11 

4 15 

Construcció de 4 espais tancats per a la 

lliure circulació de gossos a la ciutat de 

Mataró 

122.720 € 8 

5 20 

Arreglar els forats de les voreres segons el 

Pla Director per a la millora, pavimentació 

i reurbanització dels carrers de Mataró 

250.000 € 8 

6 26 
Fer un repàs general a totes les pistes 

poliesportives de les escoles públiques 
248.800 € 8 

7 27 
Renovació d’instal· lacions de vigilància i 

socors de la platja 
250.000 € 8 

8 2 
Millorar la seguretat en l’accessibilitat a 

l’estació de Rodalies 
8.000 € 6 

9 23 
Projecte d’accessibilitat del Clos 

Arqueològic de Torre Llauder 
160.000 € 6 
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Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

10 9 Urbanització dels entorns de Can Marfà 90.000 € 5 

11 13 Wifi centre de Mataró 90.000 € 5 

12 4 
Fer que la Plaça Santa Anna sigui més 

agradable 
34.500 € 4 

13 5 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis 

escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació 

65.576,88 € 4 

14 19 Panells informatius a la ciutat 182.000 € 4 

15 16 Reconeixement a les dones del tèxtil  52.600 € 2 

16 24 
Construcció d'una marquesina a l'escenari  

del Parc de Cerdanyola de Mataró. 
250.000 € 2 

17 31 
Col·locació d’una àrea de jocs infantils 

inclusius i d’elements de gimnàstica al 

Parc Central Nou 

150.000 € 2 

18 1 
Creació d'un tram de carril bicicleta i 

instal· lació d'aparcaments segurs i de 

forquilla 

96.549,48 € 1 

19 10 
Senyalització de serveis d’ús públic a la 

ciutat 
4.570 € 1 

20 6 
Crear camins i entorns segurs als centres 

educatius de la ciutat 
28.529,38 € 0 

 

Després de la votació, es produeix un empat entre les propostes 4, 5 i 19 per la 12ª posició. Es 

procedeix a desempatar la votació entre aquestes 3 propostes. 

El Regidor de Bon Govern, Transparència i Participació explica que l’Ajuntament es compromet a 

assumir la proposta 2 (“Millorar la seguretat en l’accessibilitat a l’estació de Rodalies”). Donat que la 

proposta 2 està dins les 11 més votades, s’acorda descartar-la, i es passa a escollir 2 de les 3 propostes 

empatades (4, 5 i 19). 

D’aquest triple empat, el Regidor de Bon Govern, Transparència i Participació explica que la proposta 

19 (“Panells informatius a la ciutat”) és l’ampliació de les pantalles ja existents i que aquestes ara 

mateix estan en mode de proves i que és un projecte que encara s’ha de consolidar. El representant del 

Consell Municipal de Joventut explica que ell ha defensat aquesta proposta perquè incloïa fer difusió de 

les activitats de els entitats i pregunta si és així. El Regidor explica que ara mateix no i el Tècnic de 

Participació explica que la proposta sí que ho preveu. 

Per decisió dels membres del Consell, la tercera votació es fa a mà alçada amb un vot únic per 

participant, amb l’escrutini següent: 20 vots emesos, 20 a propostes, i 2 abstencions. 
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Resultats del desempat (de major a menor nombre de vots obtinguts) 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

11 5 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis 

escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació 

65.576,88 € 11 

12 4 
Fer que la Plaça Santa Anna sigui més 

agradable 
34.500 € 9 

13 19 Panells informatius a la ciutat 182.000 € 0 

 

Els resultats finals són: 

Posició Nº proposta Títol Cost Vots 

1 12 
Millorar l’enllumenat públic de diversos 

carrers del barri de Cerdanyola 
54.250 € 13 

2 21 
Col·locació de 4 lavabos públics a la ciutat 

de Mataró. 
250.000 € 12 

3 11 
Instal· lació de tendals per a evitar 

l’exposició solar en escoles i escoles 

bressol de la ciutat  

110.000 € 11 

4 15 
Construcció de 4 espais tancats per a la 

lliure circulació de gossos a la ciutat de 

Mataró 

122.720 € 8 

5 20 

Arreglar els forats de les voreres segons el 

Pla Director per a la millora, pavimentació 

i reurbanització dels carrers de Mataró 

250.000 € 8 

6 26 
Fer un repàs general a totes les pistes 

poliesportives de les escoles públiques 
248.800 € 8 

7 27 
Renovació d’instal· lacions de vigilància i 

socors de la platja 
250.000 € 8 

8 23 
Projecte d’accessibilitat del Clos 

Arqueològic de Torre Llauder 
160.000 € 6 

9 9 Urbanització dels entorns de Can Marfà 90.000 € 5 

10 13 Wifi centre de Mataró 90.000 € 5 

11 5 
Renovació dels jocs d’exterior dels patis 

escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació 

65.576,88 € 4 (11) 

12 4 
Fer que la Plaça Santa Anna sigui més 

agradable 
34.500 € 4 (9) 
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El Regidor de Bon Govern, Transparència i Participació explica que demà es publicarà una nota de 

premsa amb els resultats de la sessió i també a la plataforma Decidim Mataró 

(www.decidimmataro.cat). També es faran públiques les dates de la votació i els llocs on es podrà fer el 

vot presencial. 

El representant del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana pregunta si el Govern es 

compromet a executar les accions que siguin les més votades. El President explica que sí però que és 

possible que hi hagi un retràs en el temps perquè primer cal l’aprovació definitiva del Pressupost 2018 i 

en cas que no s’aprovés, es retardaria perquè caldria incorporar els recursos. També cal tenir en compte 

que, en funció de les propostes guanyadores, caldrà un procediment de contractació o un altre i això 

també pot afectar al calendari, però en tot cas el compromís hi ha estat des del principi. 

El representant del Consell Municipal de Joventut considera que el Consell de Ciutat no és representatiu 

de la pluralitat i diversitat de la ciutat i que no convida als joves. En aquest sentit creu que caldria 

valorar introduir-hi algun canvi perquè creu que fins a cert punt la decisió sobre les propostes hauria de 

fer-se d’una altra manera. 

El President indica que els que es pretén és donar més poder al Consell però recull la proposta i es 

tindrà en compte a l’avaluació del procés de pressupostos participatius. Valora positivament el debat 

que hi ha hagut perquè s’ha posat de manifest l’empatia vers la ciutat. 

 

 

3. Precs i preguntes. 

No n’hi ha. 

 

Sense més temes a tractar finalitza la sessió a les 21.50h. 

 

Acords i compromisos 

1. Seleccionar les següents 12 propostes dels pressupostos participatius perquè siguin sotmeses a 

votació de la ciutadania: 

� Fer de la plaça de Santa Anna un espai més agradable. 

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

cooperatives i d’imaginació. 

� Urbanització dels entorns de Can Marfà. 

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

evitar l’exposició solar. 

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

� Wifi al centre de Mataró. 

� Construcció de quatre espais tancats per a la lliure circulació de gossos. 
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� Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, pavimentació i 

reurbanització dels carrers de Mataró. 

� Col·locació de quatre lavabos públics. 

� Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder. 

� Millora de les pistes poliesportives de les escoles públiques. 

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

 

 

 

 

 

 

 

President 

David Bote Paz 

 

 

 

 

 

Secretari 

Sergi Benedicto Bonilla 

Mataró, 9 de gener de 2018 

 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta de la sessió anterior, de 3 de maig de 2017. 

2. Fitxa de les 32 propostes que havien superat la fase de valoració tècnica dels pressupostos 

participatius. 

3. Graella de valoració de les propostes. 


