
RESULTATS SESSSIÓ DE TREBALL 
CONSELL DE CIUTAT 

Dia de la sessió: 9 de gener

Horari: de 19 h a 22 h

Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet 

Pressupost participatiu Mataró 2018
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1. Introducció i ordre del dia

El Pressupost Participatiu de Mataró és el procés de

deliberació i consulta mitjançant el qual els ciutadans i

ciutadanes majors de 16 anys podran decidir com

invertir una part del pressupost municipal, concretament

500.000€.

Després d’unes primeres fases d’informació, recollida de

propostes, suports a les mateixes i valoració tècnica

arriben al Consell de Ciutat un total de 32 propostes.

El Consell de Ciutat, en la sessió realitzada el passat 9 de

gener, va ser l’òrgan de participació encarregat de

seleccionar les 12 propostes que aniran a la votació

final. La sessió va comptar amb la participació de dels

consellers i conselleres, de l’alcalde i regidor de

participació, dels tècnics de participació i de D-CAS

com a empresa encarregada de la dinamització de la

sessió.

El pressent document recull el resultat d’aquella sessió

participativa on s’explica quina metodologia es va fer

servir per al procés de reflexió i decisió i quins són els

resultats que es van extreure.

A continuació reflectim quin va ser l’ordre del dia de la

sessió.

19:00h Benvinguda

19:10h
Contextualització: etapes del procés, 
objectius de la dinámica de la sessió

19:20h
Explicació de les propostes que han 
passat la valoració tècnica

19:40h Possibles dubtes o aportacions

20h
Selecció de les 20 propostes que tinguin 
més suport. (Primer filtre)

20:15h Repàs de les propostes escollides i debat

21:30h
Selecció de les 12 propostes que tinguin 
més suport i que passaran a la votació 
ciutadana final (segon filtre)

21:45h
Explicació següents fases del procés i 
calendari

21:50h Agraïments i comiat

Ordre del dia
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Objectiu: 
escollir les 12 

propostes que 
passaran a la 
votació final

2. Metodologia de la sessió

Elecció de les 20 
propostes que tinguin 

més suport (Primer 
filtres)

Elecció de les 12 
propostes que 

aniran a la votació 
final 

20 
propostes 
(aprox.)

12
propostes

Propostes que 
han passat la 

valoració 
tècnica i tenen 

més suport

Primer filtre
Segon 
filtre

Durant la sessió es va treballar en tot moment en forma de plenari amb tot el

consell alhora. Per l’elecció de les propostes es va establir un sistema de

doble filtre amb les següents fases.

• Explicació de les 32 propostes amb més suport i que havien passat la

valoració tècnica. Aquestes van ser dividides en dos grans grups, les de

més i menys 125.000€

• Resolució de possibles dubtes i aportacions

• Primer filtre: les persones assistents van poder escollir entre 3 i 5 propostes

de menys de 125.000€; i entre 2 i 4 propostes de més de 125.000€. D’aquí

va sortir un llistat de 20 propostes

• Debat: prenent com a referència els criteris marc del procés i altres que es

van considerar rellevants, les persones assistents van poder defensar les

propostes finalistes.

• Segon filtre: Del llistat final de propostes i a través d’una butlleta els

consellers/es van escollir les 12 que passarien a la votació final.

✓ 18 propostes de menys de 125.000€
✓ 14 propostes de més de 125.000€
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Propostes de MENYS de 125.000€

Pressupost: 8.000 €

Pressupost: 34.500 € 

Pressupost: 28.529,38 € 

Pressupost: 26.000 € 

Pressupost: 81.070 €

Pressupost: 65.576,88 € 

Pressupost: 20.800 € 

Pressupost: 90.000 € 

2

3

4

5

6

7

8

9

Millorar la seguretat en l’accessibilitat a 

l’estació de Rodalies

Fer que la Plaça Santa Anna sigui més 

agradable

Crear camins i entorns segurs als 

centres educatius de la ciutat

Millores a les instal·lacions de petanca 

de la LLÀNTIA

Adequació del local de l’Av. del President 

Lluís Companys núm. 51 per la posada en 

funcionament del Centre per la Pau

Renovació dels jocs d’exterior dels 

patis escolars amb propostes de 

moviment, cooperatives i d’imaginació

Construcció de 2 tancats per a la lliure 

circulació de gossos al carrer Sant Pol i 

al Parc de Rafael Alberti

Urbanització de les entorns de Can 

Marfà

Pressupost: 96.549,48 € 

Creació d'un tram de carril bicicleta i 

instal·lació d'aparcaments segurs i de 

forquilla

1

3. Llistat inicial de propostes
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Pressupost: 110.000 €

Pressupost: 90.000 €

Pressupost: 122.720 €

Pressupost: 60.000 €

Pressupost: 54.250 €

Pressupost: 30.000 €

Pressupost: 52.600 €

Pressupost: 72.600 €

11

12

13

14

15

16

17

18

Instal•lació de tendals per a evitar 

l’exposició solar en escoles i escoles 

bressol de la ciutat 

WiFi centre de Mataró

Construcció de 4 espais tancats per a 

la lliure circulació de gossos a la ciutat 

de Mataró

Fer més agradables, segurs i profitosos 

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

Antonio Machado

Millorar l’enllumenat públic de diversos 

carrers del barri de Cerdanyola

Construcció d’obertures per millorar la 

ventilació al Poliesportiu Municipal 

Eusebi Millan

Reconeixement a les dones del tèxtil 

Arranjament dels solars dels voltants 

de l'escola Marta Mata

Pressupost: 4.570 €

Senyalització de serveis d’ús públic a 

la ciutat
10
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Propostes de MÉS de 125.000€

Pressupost: 182.000 €

Pressupost: 250.000 €

Pressupost: 160.000 €

Pressupost: 250.000 €

Pressupost: 250.000 €

Pressupost: 216.234,30 € 

Pressupost: 250.000 €

19

20

21

22

23

24

25

Panells informatius a la ciutat

Col•locació de 4 lavabos públics a la 

ciutat de Mataró

Construcció d'una marquesina a 

l'escenari  del Parc de Cerdanyola de 

Mataró.

Fer un repàs general a totes les pistes 

poliesportives de les escoles públiques

Arreglar els forats de les voreres segons el 

Pla Director per a la millora, pavimentació i 

reurbanització dels carrers de Mataró

Renovació dels escenaris per adaptar-

se a la normativa vigent d'accessibilitat 

i seguretat

Restauració de les façanes de 

l’Ajuntament
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Pressupost: 248.800 €

Pressupost:250.000 €

Pressupost: 220.000 €

Pressupost: 250.000 €

Pressupost: 250.000 €

Pressupost: 220.000 €

Pressupost: 150.000 €

26

27

28

29

30

31

32

Fer un repàs general a totes les pistes 

poliesportives de les escoles públiques

Reforma i ampliació dels vestuaris del 

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan

Posar rètols als carrers a dues bandes

Projecte Executiu de urbanització del 

solar d’Equipaments del Triangle dels 

Molins.

Renovació d’instal·lacions de vigilància 

i socors de la platja

Adequar l’entorn poliesportiu Eusebi 

Millan amb mobiliari i aparells 

gimnàstics

Col•locació d’una àrea de jocs infantils 

inclusius i d’elements de gimnàstica al 

Parc Central Nou

Propostes de MÉS de 125.000€
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4. Possibles dubtes o aportacions a les propostes

A continuació s’exposen alguns dels dubtes o aportacions sorgits en relació a les propostes presentades:

➢ Es proposa no tenir en compte en la priorització dues propostes que ja estan previstes per 

desenvolupar i executar per part de l’Ajuntament. Aquestes propostes són:

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

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

➢ Proposta 6: es començarà a treballar als centres educatius descrits perquè tenen una demanda 

prèvia i les converses per al projecte de camins escolars segurs ja estan iniciades.

➢ Proposta 7: ja està previst fer el corre-can al carrer Sant Pol.

➢ Proposta15: l’Ajuntament té previst la construcció d’algun espai tancat per a la lliure circulació de 

gossos a la ciutat de Mataró.

➢ Proposta 31: A la seva descripció 31 no apareix cap element de gimnàstica tal com introdueix el 

propi títol. Per tant, cal incloure algun d’aquest tipus de contingut al Parc Central Nou o modificar el 

títol de la proposta.
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Per

5.  Primer filtre: Selecció de les 20 propostes amb més suport. 
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11. Instal•lació de tendals per a evitar l’exposició solar en escoles i escoles bressol de la ciutat 

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

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

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

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

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

9. Urbanització de les entorns de Can Marfà

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

19. Panells informatius a la ciutat

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

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

5. Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, …

6. Crear camins i entorns segurs als centres educatius de la ciutat

13. Wifi centre de Mataró

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

31. Col•locació d’una àrea de jocs infantils inclusius i d’elements de gimnàstica al Parc …

4. Fer que la Plaça Santa Anna sigui més agradable

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

16. Reconeixement a les dones del tèxtil

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

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

28. Reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal Eusebi Millan

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

3. Adequació del local de l’Av. del President Lluís Companys núm. 51 per la posada en …

7. Construcció de 2 tancats per a la lliure circulació de gossos al carrer Sant Pol i al Parc de…

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

25. Restauració de les façanes de l’Ajuntament

30. Posar rètols als carrers a dues bandes

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

18. Arranjament dels solars dels voltants de l'escola Marta Mata

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

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

RANQUING DE VOTACIONS

20 
propostes 
amb més 

vots
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6. Segon filtre: selecció de les 12 propostes que passaran a la 

votació ciutadana final
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12. Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri …

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

11. Instal•lació de tendals per a evitar l’exposició solar en …

15. Construcció de 4 espais tancats per a la lliure circulació…

20. Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director…

26. Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de…

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

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

23. Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre …

9. Urbanització de les entorns de Can Marfà

13. Wifi centre de Mataró

4. Fer que la Plaça Santa Anna sigui més agradable

5. Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb …

19. Panells informatius a la ciutat

RANQUING DE VOTACIONS
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Després d’una primera votació van ser 14 les

propostes amb més votació donat que les 3 últimes

propostes del rànquing (les propostes 4, 5 i 19)

estaven empatades amb 4 suports cadascuna.

En el cas de necessitat de desempat per arribar a

les 12 propostes finalistes, estava previst una darrera

votació per escollir una proposta entre aquelles que

havien de desempatar. Per majoria al Consell de

Ciutat es va decidir fer aquesta última votació a mà

alçada on cada membre havia de prioritzar una

proposta entre les tres empatades.

Prèviament al desempat es va informar per part de

l’Ajuntament que:

• Actualment hi ha una prova pilot de panells

informatius a la ciutat (proposta 19). Aquesta

era una informació que els consellers/es podien

tenir en consideració.

• L’Ajuntament es compromet a assumir la

proposta 2 (‘Millorar la seguretat en

l’accessibilitat a l’estació de Rodalies’). Com

aqueta proposta 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).

Després de la votació a mà alçada la proposta

amb més suport i que es queda al llistat de les 12

propostes que passaran a la votació ciutadana final

és la proposta 5: ‘Renovació dels jocs d’exterior dels

patis escolars amb propostes de moviment,

cooperatives i d’imaginació’.

11 suports 9 suports 0 suports

Proposta 

5

Proposta 

4

Proposta 

19
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Llistat final de propostes que passen a la votació final

Posició Propostes prioritzades al SEGON filtre (desempat)
Nº
suports

1 12. Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri de Cerdanyola 13

2 21. Col•locació de 4 lavabos públics a la ciutat de Mataró 12

3
11. Instal•lació de tendals per a evitar l’exposició solar en escoles i escoles bressol de 

la ciutat 
11

4
15. Construcció de 4 espais tancats per a la lliure circulació de gossos a la ciutat de 

Mataró
8

5
20. Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, 

pavimentació i reurbanització dels carrers de Mataró
8

6 26. Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 8

7 27. Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja 8

8 2. Millorar la seguretat en l’accessibilitat a l’estació de Rodalies 6

9 23. Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder 6

10 9. Urbanització de les entorns de Can Marfà 5

11 13. Wifi centre de Mataró 5

12
5. Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació
4
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