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Presentació 

L’Ajuntament de Manlleu, municipi de 20.912 habitants (2020) de la comarca d’Osona, ha 

decidit enguany donar continuïtat al projecte de pressupostos participatius iniciat l’any passat 

al barri de Vista Alegre, i ho ha fet contractant l’empresa PortaCabot per tal de gestionar els 

treballs necessaris per completar l’encàrrec corresponent. Aquest document conté l’informe 

final de resultats del procés participatiu que ha permès la generació i priorització de propostes 

de millora de Manlleu per part dels manlleuencs i manlleuenques en el període que ha anat del 

mes de març al mes de juliol d’aquest 2021. En aquesta ocasió, si bé l’àmbit d’actuació de les 

propostes ha estat sobre els barris de Baix i Dalt Vila, la participació s’ha obert a tota la 

ciutadania del municipi, i la xifra destinada a l’execució de propostes s’ha elevat fins als 40.000€. 

En uns mesos molt complicats com a conseqüència de l’excepcionalitat del context de pandèmia 

que encara estem vivint, el procés participatiu ha fet un pas més cap a la consolidació del 

projecte, posant en mans de la ciutadania, entitats, comerços,...la deliberació sobre la detecció 

de necessitats per la millora dels barris protagonistes i la priorització de propostes que seran 

executades en els propers mesos. 

L’informe conté tota la informació al voltant de la metodologia emprada i les diferents fases i 

accions participatives portades a terme, l’exposició dels resultats tant de totes les propostes 

presentades com de les votacions de les finalistes, així com una relació de propostes de millora 

de cara a la propera edició. Al final, a l’annex es pot consultar entre d’altres diferents documents 

gràfics que han permès difondre el procés participatiu així com diferents actes de les sessions 

participatives que s’han anat succeint, el full de generació de propostes, la papereta de votació, 

etc. 
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Metodologia emprada 

Els pressupostos participatius de Baix i Dalt Vila de Manlleu 2021 s’han desenvolupat tant per 

vies telemàtiques com presencials, i si bé és cert que les eines digitals han pilotat els 

mecanismes de difusió i de participació, essent la plataforma de votació “Decidim” la sala de 

màquines, també s’ha permès la participació presencial en diferents moments del procés. A més 

a més, els pressupostos participatius s’han regit per una sèrie de principis com ara els de 

transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de 

l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de 

caràcter personal i retiment de comptes. La difusió i la pedagogia al llarg de tot el procés, i no 

només a l’inici, i la crida a la participació als col·lectius més vulnerables han estat algunes de les 

prioritats irrenunciables. 

Principis també com ara el de la transparència, l’accés a la informació o la inclusió s’han 

visualitzat en iniciatives com la creació de la Comissió de Garanties. Amb l’ànim de consolidar i 

fiscalitzar el procés, s’ha constituït aquest organisme de caire ciutadà i participatiu que s’ha 

reunit al principi del projecte, després de la fase de presentació de propostes i al final per a 

l’avaluació de la present edició dels pressupostos. Aquest espai ha permès la validació, el 

seguiment i la participació de la ciutadania i entitats més enllà de les accions previstes dins el 

procés i ha servit de suport en la comunicació del procés a tota la resta d’actors implicats. La 

seva composició ha girat al voltant d’un representant de les entitats que han manifestat que hi 

volien participar, també estava oberta als comerços de Baix i Dalt Vila, dels grups polítics amb 

representació al ple i de ciutadans o ciutadanes a títol individual, a banda del tècnic municipal 

de referència i la regidora de participació, i d’un membre de PortaCabot per la seva dinamització. 

Les places per aquest espai de participació eren un total de 15. 

Com tot procés participatiu, els pressupostos també han tingut uns condicionants i límits en que 

s’ha emmarcat la participació de la ciutadania. Tot seguit en fem memòria a mode de preguntes 

i respostes, amb aquesta voluntat de claredat expositiva: 

Qui podia participar del procés? 

 Als pressupostos participatius hi podia prendre part tot empadronat o empadronada a 

Manlleu. L’edat no ha estat una limitació en la fase de presentació de propostes, tot i 
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que sí ho ha estat en la fase de priorització o votació, on han pogut participar-hi les 

persones de 16 anys o més. 

De quina partida es disposava pels pressupostos participatius? Totes les propostes podien 

tenir aquest import? 

 La partida pels pressupostos participatius d’enguany ha estat, com s’ha recordat ja 

anteriorment, de 40.000€, i totes les propostes podien efectivament tenir, com a 

màxim, aquesta xifra. 

Com es podien presentar les propostes? 

 Telemàticament mitjançant un formulari a la pàgina web del procés participatiu. 

 Presencialment a les oficines municipals o punts que ha habilitat l’Ajuntament. 

Qui podia presentar propostes, quin era el número màxim, i quantes propostes estava previst 

que passessin a la fase de votacions? 

 Podien presentar propostes ciutadans i ciutadanes a títol individual, entitats, comerços 

i demés empreses del municipi. No podien fer-ho els partits polítics o grups municipals. 

El número màxim per proposant era de 5 propostes i inicialment es plantejava que 

passessin a la fase de votacions 15, i així ha estat, les quals van ser seleccionades per la 

ciutadania en la fase corresponent en el marc del taller de selecció de propostes. 

Quins criteris havien de complir les diferents propostes? 

 Havien de ser factibles des del punt de vista tècnic i legal 

 Havien de ser de competencial municipal 

 Havien de tenir una valoració econòmica màxima de 40.000€ 

 Havien de ser presentades en el termini establert i disposar d’una descripció suficient 

que permetés avaluar-les econòmicament 

 Havien de subscriure’s al màxim a l’interès general 

 No havien de comprometre exercicis pressupostaris futurs i havien de preveure un 

manteniment limitat 
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 Havien de ser de capítol 6 de despeses, és a dir una inversió, i no podien ser accions ja 

previstes i/o aprovades per l’equip de govern, ni tampoc d’obligat compliment per part 

de l’Ajuntament. 

 Havien d’inscriure’s en el respecte als drets humans, inclusives socialment i igualitàries 

des de la perspectiva de gènere, ètnia, etc. i sostenibles des del punt de vista ambiental. 

Val a dir que, en relació al penúltim punt que indicava que les propostes no podien emmarcar-

se en actuacions d’obligat compliment per part de l’Ajuntament, davant de l’important número 

de propostes que feien referència a la millora de la via pública, com ara pel que fa per exemple 

al tema de l’enllumenat, es van considerar vàlides finalment aquelles que anaven en aquesta 

direcció. 

Quin era l’àmbit d’actuació dels pressupostos participatius? 

 L’àmbit d’actuació de les propostes a presentar s’havia d’emmarcar en els barris de Baix 

i Dalt Vila de Manlleu, com s’ha comentat anteriorment. En els diferents espais de 

participació, així com en les accions diverses del procés, s’han pogut resoldre possibles 

dubtes que eventualment han sorgit essent de referència el següent plànol que 

delimitava l’àmbit d’actuació esmentat: 
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Quantes propostes es podien prioritzar a la fase de votacions? 

 De les 15 propostes finalistes inicialment plantejades, la ciutadania en podia votar 

tantes com volgués fins esgotar els 40.000€ destinats al procés. Així, amb els resultats a 

la mà, s’executarien aquelles propostes que comptessin amb més vots fins esgotar la 

xifra esmentada. 
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Fases del procés i accions participatives realitzades 

La proposta plantejada per l’empresa al càrrec de la coordinació i dinamització del projecte 

quant al calendari per l’execució del procés participatiu preveia les següents fases, així com les 

accions participatives que a continuació es detallen: 

 

Fase I. Anàlisi de la situació i definició d’objectius (de l’1 al 22 de març) 

En aquesta fase inicial del projecte, l’objectiu principal era acabar de tancar els detalls quant al 

disseny i organització del procés amb els diferents responsables municipals, i que bàsicament 

venien definits en les preguntes i respostes de l’apartat anterior. 

A més a més, també es va procedir a validar els objectius inicialment proposats i es va tancar el 

calendari del procés per l’establiment de les dates per les diferents actuacions a portar a terme. 

L’assessorament permanent per part de l’empresa a càrrec del procés ha estat especialment 

important en aquesta primera fase, així com al llarg d’aquest. De la mateixa manera, les accions 

que es van portar a terme en aquelles setmanes van ser: 

 Facilitar l’accés a la plataforma de participació i el toc d’inici quant a la inclusió dels 

continguts sobre el procés. 

 Començar a plantejar l’elaboració dels primers materials (tòtems, tríptics i cartells) i 

textos pels principals canals locals per a la difusió del procés amb el manteniment de la 

imatge gràfica del projecte. 

 

 

Fase II. Presentació i difusió del procés participatiu (del 22 de març al 30 d’abril) 

Fase I. 
Anàlisi de 
la situació 
i definició 
d’objectiu

s

Fase II. 
Presentació 
i difusió del 

procés 
participatiu

Fase III. 
Recollida 

de 
propostes

Fase IV. 
Avaluació i 
validació de 
propostes

Fase V. 
Selecció de 

les 
propostes

Fase VI. 
Campanya

Fase VII. 
Votació i 

presentació 
de resultats
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En aquesta segona fase es va procedir a difondre l’inici del procés, les seves fases, tota la seva 

casuística i el calendari establert. Van combinar-se diferents accions informatives per via online 

i també offline que citem i recordem a continuació: 

 Presentació del pla de treball a l’Ajuntament. 

 Sessió informativa i taller de generació de propostes: 12 d’abril. En aquesta sessió es 

va presentar el procés a la ciutadania, els seus condicionants, la metodologia i les 

diferents fases. Tot seguit, un taller de generació de propostes va recollir noves 

propostes formulades in situ: com ens imaginem la vila de Manlleu en un futur? Quines 

mancances té? Aquestes van ser algunes de les preguntes plantejades. 

 Gestió de la plataforma Decidim: es va procedir a la inclusió de la informació general, 

l’explicació de les diferents fases, el calendari de sessions, documentació diversa, etc. 

 Elaboració de continguts per als tríptics i per les notícies web i xarxes socials. 

 Disseny i maquetació dels tòtems: amb el disseny per part de l’empresa, així com el seu 

contingut i la seva impressió i col·locació. Aquests elements comunicatius van difondre 

informació sobre el procés participatiu, les fases, formes i canals de participació, etc. 

 Constitució de la Comissió de Garanties: 13 d’abril. Com hem comentat abans, la seva 

funció era la de seguiment del procés i de validació i avaluació de les diferents fases que 

s’han anat succeint. 

 Visita informativa als comerços de Baix i Dalt Vila: 13 d’abril. El coordinador del 

projecte i la tècnica municipal de comerç van passar per diferents comerços de l’àmbit 

d’actuació dels pressupostos participatius. L’objectiu era informar sobre el procés i les 

seves fases, i oferir in situ la possibilitat d’elaborar propostes que podien ser recollides 

i entrades al registre. 

 Sessió informativa amb joves: 15 d’abril. Es va convidar a les entitats juvenils Boira 

Baixa, Arrels, La Calla...per explicar-los el projecte, engrescar-los a participar-hi i per 

demanar-los la seva contribució quant a la comunicació del procés a les aules i a la resta 

de membres de les entitats juvenils del municipi. 

 Especial difusió a les entitats en general com a element socialitzador del municipi i 

capaç de mobilitzar força gent. Es va procedir també a intensificar la difusió sobre el 

procés via mailing i, a la vegada, a formar part de la Comissió de Garanties a entitats de 

tota mena. 
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Fase III. Recollida de propostes (del 29 de març al 30 d’abril) 

Paral·lelament a la fase anterior, i a banda del primer taller de generació de propostes aprofitant 

la sessió informativa inicial, en aquesta fase s’obrien tots els canals perquè la ciutadania pogués 

fer propostes d’aquelles inversions que volien que fossin executades per l’Ajuntament. 

Les diferents accions que es preveien en aquesta fase eren les següents: 

 Elaboració del full de propostes, que ha estat disponible en els punts que l’Ajuntament 

ha habilitat. 

 Habilitació d’aquests punts en dependències municipals o equipaments públics per 

l’entrega de propostes. 

 Recopilació i agrupament de propostes, tant les presentades telemàticament via el 

formulari a la web del procés com les omplertes presencialment. 

 Gestió de la plataforma Decidim. 

 

Fase IV. Avaluació i validació de propostes (del 3 de maig a l’1 de juny) 

Durant un mes, els serveis tècnics municipals van avaluar les propostes presentades (a partir de 

les fitxes que els va preparar i lliurar l’empresa PortaCabot). L’avaluació es va efectuar sobre la 

base dels criteris que hem repassat abans en l’apartat de preguntes i respostes (viables des del 

punt de vista tècnic i legal, de competència municipal, d’una valoració econòmica no superior 

als 40.000€,...). 

Les diferents accions previstes per la fase en qüestió eren les següents: 

 Llistat de totes les propostes presentades via el formulari electrònic i via la recepció de 

les presencials enviat per l’Ajuntament a PortaCabot. Un informe de totes elles 

descartaria les que no reunissin els requisits del procés, i n’explicaria perquè, i també 

recolliria totes les que han estat presentades a serveis tècnics per a la seva valoració. 

 Elaboració de les fitxes de propostes a lliurar als serveis municipals. Les propostes 

similars es van agrupar en una sola fitxa. 

 Primera reunió breu amb serveis tècnics: 5 de maig. En aquesta trobada es va procedir 

a l’explicació del projecte i les seves fases, i d’allò que se’ls demanava: mostrar-los les 
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propostes descartades en el primer filtratge per part de l’empresa, i se’ls demanava que 

treballessin en els propers dies les que fins al moment eren acceptades. Havien de 

valorar les que encaixaven en els criteris del procés (viabilitat legal, tècnica,...) i dins el 

topall de 40.000€. Es va procedir al repartiment de les propostes per àrees si s’esqueia 

(esport, urbanisme, via pública,...) i se’ls emplaçava a trobar-nos el dia 19 amb totes les 

propostes avaluades. 

 Segona reunió amb serveis tècnics: 19 de maig. En aquesta reunió, 15 dies després, els 

tècnics i tècniques havien de donar comptes de les diferents propostes que havien 

valorat, exposant quines passaven i quina valoració econòmica havien fet per 

cadascuna, i quines no passaven i perquè. 

 Gestió de la plataforma Decidim.  

 

Fase V. Selecció de les propostes (del 2 al 16 de juny) 

En aquesta cinquena fase es van presentar a la ciutadania les diferents propostes validades pels 

tècnics municipals i es va procedir a la tria d’aquelles que constarien a la butlleta de votació. 

Inicialment s’acordava que en serien 15, però aquest número podria variar de mutu acord amb 

l’Ajuntament en funció del volum de propostes rebudes. 

D’aquesta manera, les diferents accions previstes en els primers dies de juny van ser: 

 Taller participatiu obert a tota la ciutadania de debat i selecció de les propostes: 2 de 

juny. En aquesta sessió, es va presentar als participants aquelles propostes validades 

per serveis tècnics i tot seguit es van organitzar grups de debat que podien dividir-se 

segons la temàtica de la proposta. La sessió va finalitzar amb un exercici de consens 

entre els assistents per escollir les propostes que constarien a la papereta de votació. 

Abans del comiat, es va facilitar un qüestionari de valoració de la sessió perquè cada 

participant pogués donar la seva opinió i avaluar el taller participatiu. 

 Sessió de la Comissió de Garanties: 4 de juny. En aquesta segona sessió de la comissió 

es va donar comptes als seus membres de totes les propostes presentades i filtrades per 

serveis tècnics municipals, i que en la sessió del dia 2 havia seleccionat la ciutadania 
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perquè passessin a la fase de votacions. La missió de la sessió era que la comissió les 

validés, a banda d’ésser informada al respecte. 

 Gestió de la plataforma Decidim 

 Per tancar aquesta fase es va celebrar una sessió posterior al taller participatiu per tal 

d’acordar amb els diferents proposants dels projectes finalistes la descripció d’aquests 

tal i com figurarien en la butlleta de votació. Per motius de transparència i de proximitat, 

els proposants tenien l’oportunitat de donar el vistiplau a la proposta de redacció de les 

descripcions de les 15 propostes que passarien a votació. La sessió es va poder celebrar 

l’11 de juny. 

 

Fase VI. Campanya (del 21 de juny al 16 de juliol) 

L’objectiu d’aquesta penúltima fase era informar des del seu inici i fins al final de la votació de 

les propostes dels projectes finalistes seleccionats per la ciutadania en la fase anterior. Un cop 

seleccionades les propostes, calia votar-les fins esgotar els 40.000€. Diem des de l’inici de la 

present fase i fins al final de la votació perquè la campanya va seguir un cop començada la 

votació. 

Per tal de fer una bona campanya es preveien les següents accions: 

 Elaboració de continguts per a notícies en format digital: PortaCabot va proporcionar 

els textos per la publicació de tot tipus d’elements de difusió de les propostes finalistes, 

del període i termes de la votació,...com en anteriors fases, s’emprarien els canals 

d’informació municipals: mitjans de comunicació locals, xarxes socials,... 

 Elaboració dels continguts (textos) per al disseny i la impressió, a càrrec de l’Ajuntament, 

dels fulletons o tríptics per a la campanya informativa de les propostes. En aquesta fase, 

PortaCabot s’ha encarregat també dels textos dels tòtems. 

 Gestió de la plataforma de participació: a Decidim també es va incloure en aquests dies 

la informació al voltant de les propostes i del període i termes de la votació, així com 

dels punts mòbils que s’establirien per assolir la màxima participació, etc. 
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Fase VII. Votació, presentació de resultats i elaboració de l’informe final (del 22 de juny al 29 

de juliol) 

Arribats a la darrera fase del procés, en aquestes últimes setmanes han quedat definides les 

propostes guanyadores, s’han presentat públicament, s’ha procedit a l’avaluació del procés i ha 

quedat tot tot llest per l’execució dels diferents projectes. La votació ha estat portada a terme 

tant per mitjans electrònics com presencials, permeten que en aquesta darrera modalitat l’equip 

de coordinació del projecte entrés a la plataforma vot a vot. El període de votació es va fixar del 

22 de juny al 16 de juliol. 

Les darreres accions del procés i protagonistes d’aquesta fase eren les següents: 

 Gestió de la plataforma Decidim i de l’espai de votació virtual: des de PortaCabot s’ha 

portat a terme la preparació de la consulta, el seguiment i l’atenció d’eventuals 

incidències. 

 Establiment de punts de votació mòbils per tal d’assolir una bona participació en 

diferents dates i ubicacions del municipi. 

 Sessió pública de retorn i presentació de resultats: 20 de juliol. En aquesta sessió, 

oberta a tots els manlleuencs i manlleuenques, es va donar compte dels resultats de la 

votació i es van presentar les propostes guanyadores seleccionades per la ciutadania. 

 L’endemà, dia 21 de juliol, es va celebrar una sessió d’anàlisi i avaluació de tot el procés 

amb els membres de la Comissió de Garanties, i que va donar el toc final al procés. 

 Entrega de l’informe final amb els resultats obtinguts en el procés i algunes propostes 

de millora fruit de l’experiència en l’execució del projecte: aquesta darrera tasca s’ha 

pogut completar durant la darrera setmana de juliol, tal i com estava previst. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

14 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

Resultats del procés participatiu 

En aquest apartat repassarem quins resultats s’han obtingut finalment en el procés participatiu, 

en primer lloc quant a les propostes rebudes, i en segon lloc en relació a les votacions de les que 

finalment van constar en la papereta de votació, validades pels serveis tècnics municipals i 

prioritzades per la ciutadania. 

 

Resultats de les propostes rebudes 

Per una banda, comencem analitzant les diferents respostes, una a una, que van tenir les 

diferents propostes presentades durant la fase de generació d’aquestes i que no van ser 

validades en primer lloc per l’equip de participació i en segon lloc per serveis tècnics municipals 

per passar a la fase de prioritzacions, prèvia a la de votacions. 

Les raons per les quals les propostes que ara repassarem van ser desestimades s’adscriuen en 

els criteris que havien de complir totes les propostes d’acord amb els condicionants del procés 

participatiu i que han estat difosos i explicats al llarg d’aquest (que s’emmarquessin en l’àmbit 

d’actuació de Baix i Dalt Vila, que fossin espais, equipaments, etc. de competència municipal, 

que no sobrepassessin la partida destinada del procés fixada en 40.000€,...) 

En l’esmentada fase de generació de propostes es va rebre un total de 91 propostes, les quals 

van ser objecte d’un primer filtratge per part de PortaCabot d’acord amb els esmentats criteris 

del procés, tal i com ja avançàvem en apartats anteriors. Van ser rebutjades les que clarament 

no eren una inversió; també les que es va verificar que estaven presentades per persones que 

no estaven empadronades a Manlleu (a qui des de l’equip de participació se’ls va oferir 

l’alternativa que convencessin a algú que si ho estigués per poder-les vehicular si ho desitjaven); 

i es van fusionar les que eren idèntiques o molt similars. En aquest primer filtratge ja es va 

procedir a l’atenció personalitzada tot contactant amb el proposant en qüestió per comunicar-

li el desenllaç de la seva proposta. De la mateixa manera, a mesura que va avançar el procés es 

va anar comunicant a cada proposant si la seva proposta era finalment desestimada i quin era 

el motiu en qüestió. Així doncs, les propostes que van ser rebutjades en aquest primer filtratge 

foren les següents (no s’han inclòs en l’informe totes aquelles que, com dèiem, van ser 

presentades per persones no empadronades, les que es van presentar fora de termini, les que 

es presentaven amb importants manques d’informació o de dades de contacte del proposant, 

les que van ser retirades per pròpia iniciativa del mateix proposant abans de ser avaluades i 

filtrades, etc.): 
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 Proposta amb número de registre 10198 

Títol: cursos de codi/programació per nens/es 

Categoria: (no se li va arribar a assignar categoria doncs, com dèiem, va ser desestimada en el 

primer filtratge per no subscriure’s en els criteris que havien de complir les propostes) 

Breu descripció: en aquesta primera proposta, el proposant plantejava la realització de cursos 

de coi/programació per infants perquè aquests descobrissin l’interès sobre la programació 

informàtica. 

Motiu pel qual és desestimada: des de l’equip de participació es va rebutjar aquesta proposta 

perquè clarament no era una inversió. 

 

 Proposta amb número de registre 10491 

Títol: informació personal sobre el reciclatge 

Categoria: (no se li va arribar a assignar categoria doncs, com dèiem, va ser desestimada en el 

primer filtratge per no subscriure’s en els criteris que havien de complir les propostes) 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava crear un servei d’informació i de manera 

individual per difondre la importància de reciclar als barris de Baix i Dalt Vila, per la importància 

que suposen aquests dos barris per la imatge de Manlleu a l’ésser el centre històric. El proposant 

fixava l’argumentació en l’interès general d’aquesta actuació. 

Motiu pel qual és desestimada: la raó per la qual va ser rebutjada és perquè tal i com estava 

plantejada no podia validar-se doncs no era una inversió. En qualsevol cas, des de serveis tècnics 

també es va informar al voltant que una actuació d’aquestes característiques ja estava prevista 

de portar a terme. 

 

 Proposta amb número de registre 10495 

Títol: regularització dels patinets elèctrics 

Categoria: (no se li va arribar a assignar categoria doncs, com dèiem, va ser desestimada en el 

primer filtratge per no subscriure’s en els criteris que havien de complir les propostes) 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava fixar per llei a nivell local l’ús de patinets a 

Manlleu, tot suggerint que aquest tipus de vehicles haurien de disposar d’una assegurança i de 

l’obligatorietat per part de qui els conduís de portar casc. A més, també proposava que es limités 
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tant la velocitat com el sentit de la circulació, argumentant raons de seguretat i salut per la 

ciutadania. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta a ser rebutjada perquè la regularització d’una 

pràctica, via la redacció i aprovació d’una ordenança local, no era ni és una inversió. De tota 

manera, l’Ajuntament es va comprometre a tenir-ho en compte de cara a la propera ordenança 

de civisme. 

 

 Proposta amb número de registre 10570 

Títol: ajudes per arranjar i pintar façanes 

Categoria: (no se li va arribar a assignar categoria doncs, com dèiem, va ser desestimada en el 

primer filtratge per no subscriure’s en els criteris que havien de complir les propostes) 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava destinar els 40.000€ de partida del procés a oferir 

ajudes a les comunitats de propietaris i/o famílies que decidissin arranjar la seva façana, per tal 

de millorar l’aspecte visual de la ciutat 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta va ser rebutjada per no tractar-se clarament d’una 

inversió, doncs el que es plantejava era una subvenció i a més a persones o entitats privades, la 

qual cosa a més a més lesionava el principi de l'interès general que es demanava que complissin 

les propostes o, en tot cas, que s’ajustessin al màxim possible a aquest criteri per incloure el 

màxim de col·lectius i persones beneficiàries. 

 

 Proposta amb número de registre 10608 

Títol: jardineres més ben cuidades 

Categoria: (no se li va arribar a assignar categoria doncs, com dèiem, va ser desestimada en el 

primer filtratge per no subscriure’s en els criteris que havien de complir les propostes) 

Breu descripció: la proposta plantejava incrementar l’actuació de mantenir en bon estat les 

jardineres per donar una imatge més neta del barri de Dalt Vila. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta va ser rebutjada perquè l’actuació suggerida era de 

manteniment i no d’inversió. 

 

 Proposta amb número de registre 11 

Títol: pisos buits 
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Categoria: (no se li va arribar a assignar categoria doncs, com dèiem, va ser desestimada en el 

primer filtratge per no subscriure’s en els criteris que havien de complir les propostes) 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava que l’Ajuntament pogués disposar d’un 

professional, o d’un equip de professionals que poguessin fer un treball individualitzat amb 

cadascun dels propietaris dels edificis buits dels barris de Baix i Dalt Vila per poder trobar-ne 

compradors, llogaters, possibles subvencions per arranjar-los, etc. 

Motiu pel qual és desestimada: la raó per la qual es va rebutjar va ser que l’actuació no era una 

inversió i sí una acció que implicava despesa en personal. 

 

D’aquesta manera, de les 91 propostes inicials es va passar a 50 propostes que van ser 

presentades i treballades amb els serveis tècnics municipals en un segon filtratge, que en un 

període inicial de 15 dies van poder resoldre el desenllaç de totes elles. Algunes d’aquestes van 

ser analitzades i treballades amb alguns dies més per afinar i oferir la millor resposta al 

proposant. Les diferents propostes van ser agrupades, per l’anàlisi dels tècnics, en 4 categories: 

via pública, mobilitat, infraestructures i recursos i equipaments. La tasca portada a terme entre 

l’empresa coordinadora del projecte i els tècnics ha estat de treball i col·laboració contínua i 

també amb els diferents proposants per informar-los sobre si la seva proposta seguia endavant, 

si calia acordar-ne algun detall que no quedava clar o que s’havia de definir d’acord amb la seva 

descripció, o si calia oferir-li alguna contraproposta que els tècnics si veien viable, etc. 

D’entre les 50 propostes analitzades, 22 van ser validades per serveis tècnics municipals, i 28 

van ser rebutjades, les quals repassem a continuació: 

 

 Proposta amb número de registre 10365 

Títol: Millora de la zona de càrrega i descàrrega 

Categoria: mobilitat 

Breu descripció: la proposta plantejava millorar la zona destinada a càrrega i descàrrega per la 

millora de la circulació dels vehicles en general i en especial els transportistes. 

Motiu pel qual és desestimada: Se situava fora de l’àmbit d’actuació del procés participatiu, és 

a dir, fora dels barris de Baix i Dalt Vila. 

 

 Proposta amb número de registre 10366 
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Títol: “Vorera adaptada per als vianants” 

Categoria: mobilitat 

Descripció del proposant: la proposta plantejava que degut a una dificultat observada per 

desplaçar-se a la plaça pel carrer Sant Jaume per part de persones amb mobilitat reduïda, es 

podria treure una banda de vorera i deixar-la a nivell de carrer amb pilones de seguretat. Així, 

es guanyaria en comoditat i facilitat pels desplaçaments a la plaça i altres carrers propers. 

Motiu pel qual és desestimada: principalment perquè suposava un manteniment massa elevat. 

A més, eliminar la vorera representaria modificar tots els serveis que hi passen per sota. També 

s’hauria d’eliminar zones de càrrega i descàrrega i l’aparcament. 

 

 Proposta amb número de registre 10369 

Títol: Una terrassa a les voltes de la plaça 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: la proposta plantejava instal·lar una terrassa a les voltes de la plaça Fra Bernadí. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta no passava a la següent fase perquè no es tractava 

d’una inversió, i per tant, contradeia els criteris que havien de complir les propostes. 

 

 Proposta amb número de registre 10385, fusionada amb les següents: 10383, 10384, 

10387, 10386, 10388, 10398, 10261 

Títol: Una font al prat del Rocòdrom 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava instal·lar una font al prat del rocòdrom, i la majoria 

de proposants hi demanaven la possibilitat d’introduir-hi l’element que fes possible que hi 

poguessin beure aigua tant persones com gossos. 

Motiu pel qual és desestimada: en aquest cas, la proposta va ser rebutjada perquè justament 

durant el mes de maig d’enguany ja s’ha instal·lat la font. 

 

 Proposta amb número de registre 10382, fusionada amb la 10607 

Títol: boles plaça Crist Rei i Dalt Vila 
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Categoria: mobilitat 

Breu descripció: aquestes dues propostes ubicades en els dos emplaçaments esmentats a dalt, 

que també han estat citades en la mateixa direcció en d’altres propostes que s’havien presentat 

incloses amb d’altres actuacions, plantejaven la substitució d’aquest tipus de boles per algun 

tipus d’element més vistós com ara pilars de goma. Les propostes situaven el seu benefici a tots 

els veïns de Manlleu ja que alguns d’ells feien arribar la preocupació per la perillositat d’aquest 

element a l’hora de baixar del vehicle després de l’estacionament, tant pel que fa als conductors 

dels vehicles com els qui circulen a peu. 

Motiu pel qual és desestimada: principalment perquè els pilars o pilones de goma requerien 

d’un manteniment massa elevat i sempre presenten desperfectes que afecten la imatge de 

l’entorn. A més a més, els tècnics consideraven que a nivell estètic i tornant al factor del 

manteniment, les boles són la millor opció en aquests casos. En tot cas, i havent valorat 

l’Ajuntament el número de persones que expressaven la seva preocupació en relació a aquest 

determinat element, aquest es compromet a estudiar i cercar alternatives. 

 

 Proposta amb número de registre 10208 

Títol: ampliar i anivellar voreres 

Categoria: mobilitat 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava arreglar les voreres de Baix Vila perquè fossin 

accessibles per persones amb la mobilitat reduïda o que anessin amb cotxets. 

Motiu pel qual és desestimada: excedia la partida destinada al procés participatiu, per calcular-

se un valor superior als 40.000€. A més, els tècnics municipals afegien que caldria estudiar 

prèviament quina seria la solució adient, perquè convertir els diferents espais com a zona per 

vianants implicaria un estudi previ i l’import dels treballs es dispararia molt. 

 

 Proposta amb número de registre 10186 

Títol: pista lúdica de futbol sala i esdeveniments 

Categoria: equipaments 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava construir una pista coberta per a la pràctica 

esportiva del futbol sala i que fos compatible per la realització d’esdeveniments culturals, lúdics, 

etc. 
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Motiu pel qual és desestimada: principalment per tres motius, primer perquè no era tècnica ni 

legalment viable i segon perquè comprometia exercicis pressupostaris futurs o un manteniment 

important. I tercer, perquè la construcció de la pista coberta requeria d’una inversió molt 

elevada que sobrepassava la partida destinada al procés (només aquesta i sense la coberta, 

65.000-70.000€ segons l’estimació feta pels tècnics municipals). Finalment també caldria 

estudiar bé inclús el tema permisos en relació al vincle amb l’ACA, etc. 

 

 Proposta amb número de registre 10264 

Títol: instal·lar més reductors de velocitat i unificar-ne el model 

Categoria: mobilitat 

Breu descripció: amb l’objectiu de pacificar el trànsit i millorar l’accessibilitat, aquesta proposta 

plantejava unificar el model quant al tipus i el color dels elements reductors de velocitat i 

instal·lant-ne en aquells passos de zebra que encara no en disposen. 

Motiu pel qual és desestimada: els motius eren diversos. El primer, perquè comprometia 

exercicis pressupostaris futurs i un manteniment elevat. El segon, perquè no es veia tècnicament 

viable, doncs els tècnics exposen que no tots els passos requereixen d’elements reductors de 

vianants, ja que aquests es col·loquen segons petició de la policia i prèvia recollida de dades 

objectives. 

 

 Proposta amb número de registre 10400 

Títol: tornar a muntar l’antiga font dels anys quaranta a la Plaça Fra Bernadí 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta proposta de recuperar l’antiga font que se situava a la plaça en qüestió, 

venia motivada per tal d’atenuar la imatge desolada i pobra de la zona sorrenca, segons afirmava 

el proposant. 

Motiu pel qual és desestimada: en primer lloc, perquè comprometia exercicis pressupostaris 

futurs i/o un manteniment elevat. I en segon lloc, perquè aquesta actuació caldria haver-la 

previst en el projecte de remodelació de la Plaça Fra Bernadí executat no fa massa temps. Aquí, 

en comptes d’aquesta, el consistori i l’equip redactor en va preveure l’actuació existent. 
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 Proposta amb número de registre 10172 

Títol: millora de la zona de vianants 

Categoria: mobilitat 

Breu descripció: aquesta proposta exposava que des de la inauguració de la Plaça Fra Bernadí, 

el carrer Fedanci i un tram del carrer Sant Jordi no estaven oberts al trànsit rodat, i la part 

centrals d’ambdós hi havia llambordes molt desiguals per caminar. Així, preveia allisar els 

centres d’aquests carrers corregint d’aquesta manera una part de la pretesa zona preferent per 

vianants. 

Motiu pel qual és desestimada: l’elevat cost de l’actuació, que s’estimava que superaria els 

40.000€ destinats al procés. 

 

 Proposta amb número de registre 10302 

Títol: soterrament dels contenidors de residus 

Categoria: via pública 

Breu descripció: aquesta proposta proposava soterrar els contenidors de residus de la zona de 

Dalt Vila, com ara el de la plaça de l’església, per tal de fer més atractiu l’espai, millorar la higiene, 

reduir les males olors, millorar-ne l’accessibilitat, la millora de la recollida selectiva,... 

Motiu pel qual és desestimada: perquè no era compatible amb el model de recollida de residus 

porta a porta que l’Ajuntament té la voluntat d’implementar. A més, van exposar els tècnics, si 

bé els contenidors soterrats no milloren la recollida selectiva, tenen també un elevat cost 

d’inversió i de manteniment que farien caure la proposta d’acord amb els criteris del procés. 

 

 Proposta amb número de registre 10429 

Títol: parc infantil a la plaça del mercat (antiga) 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava la construcció d’un parc infantil a la zona verda on 

antigament hi havia el mercat, ja que en aquell emplaçament hi viuen moltes famílies amb fills. 

El proposant raonava que era l’espai ideal per fer-hi un parc i que si volíem una ciutat viva, 

necessitàvem que les famílies amb canalla estiguessin ben cuidades amb tot tipus de serveis 

perquè no marxessin a d’altres municipis. 
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Motiu pel qual és desestimada: principalment perquè la proposta s’emmarcava fora de l’àmbit 

d’actuació dels pressupostos participatius, és a dir, dels barris de Dalt i Baix Vila. A banda, els 

tècnics argumentaven que Manlleu ja disposa de molts parcs infantils per la superfície urbana i 

de població que disposa: a 450 metres se situa el parc Viladomat, a 200 el de l’Amistat i a 150 el 

d’Àngela Roca. 

 

 Proposta amb número de registre 10304 

Títol: pàgina web per la colla gegantera i grallera de Manlleu 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava dotar a l’entitat en qüestió d’una pàgina web on 

la ciutadania pogués consultar tot allò que fes referència a les figures i a allò que envolta el món 

cultural i geganter del país. Així, el proposant justificava que el benefici seria per tota la població, 

ja que aquesta tindria un espai per a l’oci, per la cerca d’informació,...de la mateixa manera, 

considerava que així es podria crear un projecte educatiu on tots els centres educatius poguessin 

accedir-hi per treballar i conèixer el món cultural i geganter de Manlleu. 

Motiu pel qual és desestimada: els tècnics van considerar que la proposta no establia un vincle 

prou estret i en concret amb l’àmbit d’actuació del municipi, és a dir els dos barris de Baix i Dalt 

Vila. A més, entrava en contradicció amb el criteri d’interès general de les propostes i de mirar 

que aquestes beneficiessin a quantes més persones i col·lectius millor, ja que clarament hi 

sortiria beneficiada una entitat en concret. 

 

 Proposta amb número de registre 10428 

Títol: Convertir en zona de vianants el carrer Baixa Cortada 

Categoria: mobilitat 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava convertir el carrer en qüestió en zona de vianants 

amb aparcaments de càrrega i descàrrega i alguns aparcaments pels usuaris del centre mèdic 

que ho necessitessin. El proposant argumentava que es tracta d’un carrer molt transitat per les 

persones com a conseqüència de tenir-hi ubicat l’esmentat centre mèdic, perquè és dels últims 

carrers que disposa de zona blava i perquè enllaça amb un barri molt residencial i els veïns baixen 

a peu a comprar pel centre. 
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Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics va considerar que comprometia exercicis 

pressupostaris futurs i un manteniment força elevat. A més, aquí hagués calgut portar a terme 

un projecte de reurbanització o de reforma del carrer en qüestió. 

 

 Proposta amb número de registre 10431 

Títol: lavabos públics oberts les 24 hores 

Categoria: equipaments 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava la possibilitat que s’instal·lessin serveis públics 

oberts les 24 hores en un lloc assequible, ja que els existents a la plaça tal i com indicava el 

proposant, no sempre estan oberts. 

Motiu pel qual és desestimada: principalment perquè suposaria un manteniment massa elevat. 

De fet, serveis tècnics xifraven aquest en 8.300€ el primer any, 2.000 el segon, i 2.200€ tots els 

següents. De tota manera, aquesta és una actuació que ja estava previst portar-la a terme: en 

els serveis existents s’hi facilitaran accessos gratuïts però protegits del vandalisme, 

probablement amb la introducció d’un sistema QR. 

 

 Proposta amb número de registre 10567 

Títol: estany al centre de la Plaça Fra Bernadí 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta proposta, molt en la línia de la comentada abans i amb número de 

registre 10400, preveia instal·lar un estany de base circular i de construcció prou simple, amb 

un sol sortidor central i amb poca profunditat. El proposant raonava la proposta perquè 

l’actuació en qüestió permetria gaudir a la ciutadania del so de l’aigua, i per l’interès ambiental 

i estètic, entre d’altres. A més, creia que en ocasions festives o d’espectacles es podria cobrir i 

utilitzar-se com a plataforma o escenari. 

Motiu pel qual és desestimada: pel mateix raonament que l’esmentada i amb número de 

registre 10400. En primer lloc, perquè comprometia exercicis pressupostaris futurs i/o un 

manteniment elevat. I en segon lloc, perquè aquesta actuació caldria haver-la previst en el 

projecte de remodelació de la Plaça Fra Bernadí executat no fa massa temps. Aquí, en comptes 

d’aquesta, el consistori i l’equip redactor en va preveure l’actuació existent. 
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 Proposta amb número de registre 10434, fusionada amb la 10435 

Títol: “Badén” – banda reductora de velocitat pas de vianants 

Categoria: mobilitat 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava instal·lar una banda reductora de velocitat al pas 

de vianants de la cruïlla del carrer Montseny i carrer Dr. Fleming, ja que el proposant trobava 

que és una zona on alguns cotxes i motos que venen en direcció cap a la Plaça de Dalt Vila no 

respecten els senyals de trànsit i baixen molt ràpidament. 

Motiu pel qual és desestimada: en aquest cas, els tècnics municipals van considerar que el pla 

de mobilitat que està previst fer properament determinarà la conveniència tècnica i legal de 

l’actuació en qüestió, ja que sense aquest i en aquest emplaçament no es podia portar a terme. 

 

 Proposta amb número de registre 10436 

Títol: escales mecàniques o ascensor 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: el proposant exposava que tot i fer-se un ascensor a la plaça Fra Bernadí per 

accedir a Dalt Vila, aquest accés no és complet gràcies a aquesta infraestructura, doncs de la 

Font de la Mare de Déu a la plaça Dalt Vila hi ha escales i un carrer que fa pujada. Així, proposava 

instal·lar unes escales mecàniques o un ascensor a les escales que van a parar a la plaça de 

l’Església. 

Motiu pel qual és desestimada: va ser descartada per l’elevat cost de manteniment que 

suposaria així com també perquè la seva estimació econòmica excedia els 40.000€ pressupostats 

pel procés participatiu. 

 

 Proposta amb número de registre 10569, fusionada amb la 10591 

Títol: jardineres de flors penjades als llums dels carrers 

Categoria: via pública 

Breu descripció: aquesta proposta, plantejada per dues proposants, preveia la instal·lació de 

jardineres penjades als llums de la via pública. Argumentava que d’aquesta manera les flors als 

espais públics durarien més temps, i la via pública lluiria més 
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Motiu pel qual és desestimada: la raó va ser principalment l’elevat manteniment que suposaria. 

Els tècnics van valorar que si bé caldria condicionar aquesta actuació a què les jardineres fossin 

compatibles amb l’enllumenat, de tota manera la proposta suposaria un increment important 

de les tasques de manteniment que la feia inviable tenint en compte els recursos actuals. 

 

 Proposta amb número de registre 10577 

Títol: millorar les ja existents rampes i afegir nous obstacles a l’Skate park 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta és la primera de les propostes sobre l’Skate park que consistia en 

reorganitzar-lo i millorar-lo amb estàndards actuals, i afegir-hi elements diferents d’”street”. 

Així, el proposant considerava que en milloraria la usabilitat i l’accessibilitat d’aquest 

equipament. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta en concret sobre l’Skate park es va considerar 

que no era econòmicament assumible, doncs excedia els 40.000€ (s’enfilava fins els 90.000€). 

De fet, tant pel que fa a aquesta com quant a la resta de propostes sobre aquest equipament, 

es va acordar amb el proposant de totes elles que quedaria únicament en una que sí va ser 

validada pels tècnics, com era la d’afegir-hi il·luminació. La raó va ser que ja hi havia una actuació 

de reforma de l’Skate park prevista amb pressupost i tot per part de l’Ajuntament i per executar-

se durant aquest 2021, la qual cosa i si fèiem cas dels criteris que havien de complir les 

propostes, aquestes devien ser rebutjades. 

 

 Proposta amb número de registre 10578 

Títol: ampliar o millorar la zona de patinatge de l’Skate park 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: en aquest cas, el proposant plantejava l’ampliació de l’espai i la millora del sòl 

per a fer-hi més fàcil el moviment, o acabar de cimentar els voltants de l’Skate park. Així, es 

milloraria la fluïdesa dels patinadors i permetria posar-hi més obstacles i elements esportius. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics municipals va considerar que el pas pavimentat 

per donar resposta a aquesta proposta no es veia tècnicament viable. En qualsevol cas, i com 

hem comentat anteriorment, el grup de propostes sobre aquest equipament es va reduir 

finalment en una que sí va ser validada pels tècnics, com va ser la d’afegir-hi il·luminació. La raó 

va ser que ja hi havia una actuació de reforma de l’espai prevista per part de l’Ajuntament. 
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 Proposta amb número de registre 10574 

Títol: rehabilitació del pavelló poliesportiu de la Salle 

Categoria: equipaments 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava l’enderrocament de l’estructura actual dels 

vestidors del pavelló i la seva reposició conjuntament amb una remodelació de la part de 

l’entrada a l’equipament, edificant una primera planta sobre els vestidors que pogués convertir-

se en una sala polivalent o un gimnàs d’accés directe des del carrer per poder ser utilitzat per 

actes del municipi. 

Motiu pel qual és desestimada: la raó va ser que l’equipament no és competència municipal, 

un dels criteris fonamentals que havien de complir les propostes perquè les actuacions de les 

quals fossin viables, i malgrat que era i és un espai molt sol·licitat per fer-hi tot tipus 

d’esdeveniments de caire municipal, i malgrat hi ha un conveni Ajuntament – la Salle perquè es 

puguin utilitzar. A més a més també hi havia el factor econòmic: els tècnics municipals van 

estimar que l’actuació proposada superaria molt probablement els 40.000€ 

 

 Proposta amb número de registre 10575 

Títol: adequació del pavelló poliesportiu de la Salle 

Categoria: equipaments 

Breu descripció: molt en la línia de l’anterior proposta, en aquest cas es proposava l’adequació 

del pavelló poliesportiu de la Salle portant a terme una instal·lació de dutxes i lavabos, així com 

pintar de nou l’espai. 

Motiu pel qual és desestimada: la raó va ser exactament la mateixa que en l’anterior proposta: 

que l’equipament no era ni és competència municipal, un dels criteris fonamentals que havien 

de complir les propostes perquè les actuacions de les quals fossin viables. 

 

 Proposta amb número de registre 10576 

Títol: remodelar l’skate park 

Categoria: infraestructures i recursos 
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Breu descripció: aquesta proposta incloïa totes les actuacions sobre l’equipament i descrites 

anteriorment en els corresponents als números de registre 10578 i 10577, a més a més de 

l’afegitó de la millora de la il·luminació. El proposant, pel que fa a aquesta darrera qüestió, ho 

argumentava per poder obrir la possibilitat d’utilitzar l’equipament durant més hores al dia, tant 

a l’hivern quan es ponia el sol aviat com a l’estiu, ja que la forta calor impedia fer-ne ús durant 

el migdia i la tarda. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta va quedar desestimada per l’elevat preu que 

comportava, doncs excedia els 40.000€ destinats al procés. En qualsevol cas i com hem 

comentat anteriorment, en general el grup de propostes sobre aquest equipament es va reduir 

finalment en una que sí va ser validada pels tècnics, com va ser la d’afegir-hi il·luminació, 

protagonista d’aquesta proposta amb el número de registre ressenyat a dalt. La raó del rebuig, 

com també hem esmentat abans, va ser que ja hi havia una actuació de reforma de l’espai 

prevista per part de l’Ajuntament. 

 

 Proposta amb número de registre 10473 

Títol: pèrgola fotovoltaica al Passeig del Ter 

Categoria: infraestructures i recursos 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava col·locar una pèrgola fotovoltaica al Passeig del 

Ter, d’una àrea aproximada de 90m². El proposant ho argumentava comentant que la 

incorporació d’aquest tipus d’element com a solució urbana permetia la generació d’energia 

renovable i de proximitat, permetent alhora dotar d’ombra espais de descans de Manlleu i 

fomentant així un entorn urbà saludable. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics municipals van descartar la proposta donat que 

ja hi havia una actuació prevista a la zona en què el proposant demanava instal·lar-hi la pèrgola. 

De fet, aquell espai acollirà properament nous usos que ja ocuparan tot l’espai, i entre d’altres 

s’hi instal·larà una nova pista esportiva, així com una plantació d’arbres a la zona que quedi lliure 

 

 Proposta amb número de registre 10627 

Títol: elevar els passos de vianants del passeig de Sant Joan a la zona que fa cruïlla amb el carrer 

Sant Jordi 

Categoria: mobilitat 
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Breu descripció: en aquesta proposta ubicada en una zona on els vehicles sovint circulen a 

velocitats elevades, segons el proposant, aquest plantejava elevar els passos de vianants, 

concretament del passeig Sant Joan a la zona que fa cruïlla amb el carrer Sant Jordi, ja que això 

donaria més seguretat a les persones que travessen la calçada. A banda, també proposava 

senyalitzar aquests passos amb il·luminació de tipus LED per fer-los més visibles. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta va ser rebutjada pels serveis tècnics donat que 

aquests van donar fe que l’emplaçament on es proposava l’actuació era i és competència de la 

Diputació. 

 

 Proposta amb número de registre 10565 

Títol: espai creatiu de “Can Patalarga” 

Categoria: equipaments 

Breu descripció: aquesta proposta plantejava la inversió inicial per fer una escola taller, un espai 

d’exposicions i un buc d’assaig. L’espai, que pretenia ser autogestionat i autofinançat per la 

ciutadania que s’hi volgués implicat a través de les seves activitats, pretenia que aquestes es 

poguessin celebrar en el nou espai al voltant de tallers creatius d’art i d’artesania, exposicions 

artístiques, petits concerts i acompanyament d’artistes. La inversió inicial que esmentava el 

proposant se situava, segons aquest, en 20.000€ destinats a comprar eines i material, i a tornar 

a condicionar l’espai i iniciar l’activitat. Se situava a l’Espai de Can Patalarga i al buc d’assaig (La 

Cova). 

Motiu pel qual és desestimada: els tècnics municipals van rebutjar la proposta perquè no era 

tècnicament viable i perquè comprometia exercicis pressupostaris futurs, principalment. De fet, 

per varies raons l’actuació proposada era inviable tècnicament: primer perquè actualment 

l’espai ja acull la realització d’activitats de dues entitats del tercer sector i és incompatible amb 

la proposta que es feia. En qualsevol cas, de la mateixa manera que amb d’altres propostes, des 

de cultura es recull per tenir-la present i estudiar-la. 

 

 Proposta amb número de registre 10565 (2) 

Títol: cooperativa a la plaça 

Categoria: equipaments 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

29 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

Breu descripció: en aquesta darrera proposta, el proposant feia arribar la idea de recuperar 

l’antiga cooperativa de la plaça Fra Bernadí perquè s’hi pogués anar a comprar, i posant l’èmfasi 

en la gent gran que tenen dificultats per desplaçar-se als grans supermercats si no és amb cotxe. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta va ser rebutjada perquè l’espai on es proposava 

l’actuació no era ni és competència municipal, i perquè en tot cas tampoc era viable 

tècnicament, a banda de comprometre exercicis futurs. De fet, la cooperativa que hi havia era 

d’iniciativa privada, i a més a més no és competència municipal crear empreses públiques de 

venda d’aliments. A més, l’espai de l’antiga cooperativa de titularitat pública ja té previstos un 

altres usos. 

 

Finalment, les 15 propostes seleccionades per la ciutadania d’entre les validades pels serveis 

tècnics municipals van ser les següents: 

 

1. Creació d’un parc per a gossos al passeig del Ter 

 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa la instal·lació d'un espai al passeig del Ter i a la vora del riu on els gossos puguin estar 

deslligats i córrer amb diferents elements per jugar, i practicar agilitat canina, etc., i que compti 

també amb la instal·lació d’una font. 

• Pressupost: 16.600 € 

 

2. Adquisició d’una butaca abatible de podòloga – ASVAT 

 

• Categoria: equipaments 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa comprar una butaca abatible per al servei de podologia de l'ASVAT, un servei que 

constitueix una necessitat bàsica de salut de les persones grans. 

• Pressupost: 3.200 € 
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3. Col·locació de pilones abatibles automàtiques als carrers de Sant Domènec i Bisbe 

Morgades 

 

• Categoria: mobilitat 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa instal·lar dues pilones abatibles automàtiques per millorar les entrades i sortides dels 

infants al centre educatiu Vedruna. 

• Pressupost: 8.000 € 

 

4. Fer més segura i accessible la baixada de la Font de la Mare de Déu 

 

• Categoria: mobilitat 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa treure barreres arquitectòniques a la baixada de la Font de la Mare de Déu i instal·lar 

una plataforma única al llarg del carrer on podran circular tant vianants com vehicles però amb 

prioritat per als vianants tot senyalitzant-ho i introduint-hi tres jardineres al seu efecte. Es 

preveu introduir paviments diferents per a la separació entre la calçada i la zona de vianants. 

• Pressupost: 25.000 €  

 

5. Estudi previ i proposta de millores per remodelar la plaça Quintana 

 

• Categoria: via pública 

• Descripció de la proposta: 

Essent la plaça Quintana una de les més singulars de Manlleu, es proposa remodelar-la amb un 

estudi previ que la converteixi en una plaça per fer actes culturals i lúdics.  

• Pressupost: 40.000 € 

 

6. Col·locació d’una pilona per convertir Dalt Vila en zona de vianants 
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• Categoria: mobilitat 

• Descripció de la proposta: 

Per tal d'incentivar la lliure circulació i el comerç de proximitat, es proposa convertir en zona de 

vianants el Dalt Vila instal·lant una pilona semiautomàtica senyalitzant al carrer Rossell i carrer 

Torelló.  

• Pressupost: 6.500 € 

 

7. Instal·lació dos coixins berlinesos per reduir la velocitat dels cotxes al carrer Dr. 

Fleming entre carrer Tras lo Mur i carrer del Ter 

 

• Categoria: mobilitat 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa la instal·lació de dos coixins berlinesos per controlar i reduir la velocitat dels cotxes 

al carrer Dr. Fleming, al pas de vianants entre carrer Tras lo Mur i carrer del Ter. Cal que no 

esperem més a buscar solucions i evitem accidents.  

• Pressupost: 6.000 € 

 

8. Estudi previ i proposta de millores per remodelar la plaça de Dalt Vila 

• Categoria: via pública 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa l'estudi previ i proposta de remodelació de la plaça de Dalt Vila per facilitar que 

esdevingui més familiar i un espai més atractiu per descansar i relaxar-se. 

• Pressupost: 40.000 € 

 

9. Adaptació i ampliació de les voreres de la baixada de la Fidela 

 

• Categoria: via pública 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa adaptar i ampliar les voreres de la baixada de la Fidela per facilitar la mobilitat de 

persones amb cotxets, cadires de rodes, etc.  
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• Pressupost: 30.000 € 

 

10. Millorar de la il·luminació de l’Skate Park 

 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa la millora de la il·luminació de l'Skate Park cosa que permet la utilització d'aquest 

espai durant més hores al dia, tant a l’hivern, quan es pon el sol aviat, com a l'estiu, quan la forta 

calor del sol del migdia-tarda impedeix fer ús d’aquestes instal·lacions. Gràcies a aquesta 

inversió els patinadors podrien fer ús de l'Skatepark també al vespre-nit, un espai força fosc però 

molt utilitzat per moltes persones. 

• Pressupost: 22.000 € 

 

11. Creació de pistes de bàsquet de 3x3 al costat del pavelló 

 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa la instal·lació de 3 pistes de bàsquet de 3x3 a l'espai entre la zona d’arbres i el pavelló, 

amb la introducció de cistelles fixes i la pintada corresponent. La proposta es basa en la 

integració social, la lluita contra l'obesitat infantil i la promoció de l'esport com a pràctica 

habitual per mantenir una bona salut i qualitat de vida. La idea és mantenir l'esport en l'àmbit 

econòmic, social i mediambiental, imprescindible per a la societat.  

• Pressupost: 9.000 € 

 

12. Millora de la il·luminació tant a Dalt Vila com a Baix Vila 

 

• Categoria: via pública 

• Descripció de la proposta: 
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Es proposa la millora de la il·luminació tant del barri de Dalt Vila com de Baix Vila per unificar i 

donar dignitat als dos barris amb una il·luminació correcta posada al dia en eficiència i qualitat 

lumínica. 

• Pressupost: 40.000 € 

 

13. Col·locació d'una pantalla informativa i dinàmica de difusió d'activitats 

 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa la col·locació d'una pantalla LED a dues cares per difondre constantment imatges, 

vídeos, informació diversa, de tot tipus d'activitats que no arriben prou a la ciutadania i que 

s'organitzen a Manlleu.  

• Pressupost: 22.000 € 

 

14. Senyalització comercial 

 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Descripció de la proposta: 

Es proposa la instal·lació d'elements de senyalització comercial que identifiqui els eixos 

comercials de Manlleu i que hi apropi els visitants. La inversió es basa tant en la senyalització 

per a vianants en punts estratègics de Dalt i Baix Vila com en senyalització orientativa. 

• Pressupost: 15.500 € 

 

15. Adquisició de taules i cadires – ASVAT 

 

• Categoria: equipaments 

• Descripció de la proposta: 
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Es proposa comprar 13 taules i 4 cadires d’interior per taula per al bar de l'ASVAT, i renovar així 

un material indispensable en un equipament per a persones grans que permet, a banda del 

descans, l'organització de múltiples activitats com ara tallers i activitats diverses. 

• Pressupost: 4.500 € 

 

Resultats de la votació 

Les 15 propostes finalistes, com s’ha explicat també anteriorment, han pogut ser votades per la 

ciutadania empadronada a Manlleu de 16 anys o més, i aquesta ha pogut optar o bé per la via 

telemàtica o per la via presencial. Així, els resultats de la votació han estat els següents: 

• Número de vots emesos vàlids: 203 

• Número de vots no finalitzats: 7 

• Número de vots nuls: 13 

• Número de vots presencials totals: 139 

• Percentatge de participació: 1,17% 

 

Entre el 22 de juny i el 16 de juliol s’ha dut a terme la votació dels 15 projectes finalistes. En base 

a les votacions, les propostes s'anaven incorporant i restant de la partida de 40.000€ en ordre 

de major a menor nombre de vots. Així, cabia la possibilitat que aquella proposta que quedés 

en les posicions capdavanteres però que superes l’acumulat fins al moment es descartava 

deixant pas a la següent.  D’aquesta manera els projectes guanyadors es mostren en negreta, i 

cadascun amb el número de vots obtinguts i el percentatge d’aquests: 

 

  Proposta Vots % de vots 

1 Adquisició d’una butaca abatible de podòloga – ASVAT (3.200€) 69 33,99% 

2 Adquisició de taules i cadires – ASVAT (4.500€) 64 31,53% 

3 Creació de pistes de bàsquet de 3x3 al costat del pavelló (9.000€) 42 20,69% 

4 Creació d’un parc per a gossos al passeig del Ter (16.600€) 41 20,2% 

5 Instal·lació de dos coixins berlinesos per reduir la velocitat dels 

cotxes al carrer Dr. Fleming entre carrer Tras lo Mur i carrer del Ter 

(6.000€) 

36 17,73% 

6 Col·locació d’una pilona per convertir Dalt Vila en zona de vianants 

(6.500€) 

35 17,24% 
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7 Millora de la baixada de la Font de la Mare de Déu pel que fa a 

accessibilitat i seguretat (25.000€) 

35 17,24% 

8 Millora de la il·luminació tant a Dalt Vila com a Baix Vila (40.000€) 28 13,79% 

9 Col·locació de pilones abatibles automàtiques als carrers de Sant 

Domènec i Bisbe Morgades (8.000€) 

26 12,81% 

10 Millora de la il·luminació de l’Skate Park (22.000€) 17 8,37% 

11 Adaptació i ampliació de les voreres de la baixada de la Fidela 

(30.000€) 

10 4,93% 

12 Estudi previ i proposta de millores per remodelar la plaça Quintana 

(40.000€) 

9 4,43% 

13 Col·locació d'una pantalla informativa i dinàmica de difusió 

d'activitats (22.000€) 

6 2,96% 

14 Estudi previ i proposta de millores per remodelar la plaça de Dalt Vila 

(40.000€) 

3 1,48% 

15 Senyalització comercial (15.500€) 1 0,5% 
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Propostes de millora 

En aquest darrer apartat recollim tota una sèrie de propostes de millora que per una banda són 

a càrrec de l’empresa PortaCabot fruit de l’experiència viscuda arran de la present edició, 

d’altres que han sorgit entre aquesta i la resta de membres de l’equip de participació, i finalment 

també s’inclou alguna que ha sorgit a proposta de la Comissió de Garanties. D’aquesta manera, 

les presentem una a una: 

 En primer lloc, en aquesta segona edició del procés participatiu s’ha permès la lliure 

redacció de les propostes per part de la ciutadania, i que aquestes poguessin incloure 

múltiples actuacions agrupades en una de sola. De cara a l’any vinent es preveu 

permetre que aquesta opció segueixi essent vàlida si així es considera, però es recomana 

orientar la ciutadania a considerar bé la manera com prefereix presentar la seva 

proposta, si diferents propostes d’actuacions agrupades en una de sola, o bé diferents 

propostes amb actuacions úniques separades, per diversos motius. Primerament 

perquè quantes més actuacions contempli una proposta, menys possibilitats té de fer-

se atractiva de cara a la ciutadania, doncs s’obliga als futurs votants a votar tot el grapat 

d’actuacions, i podria ser que diversos votants estiguessin d’acord amb algunes però no 

en totes, i això els fes declinar el seu suport. Després, perquè quants més elements i 

actuacions a introduir en una sola proposta, més s’encareix l’estimació econòmica 

d’aquesta, i això pot o bé dificultar que sigui acceptada, o bé si ho és finalment, que el 

seu preu elevat faci que no s’acabi escollint en la fase de votacions (a la vista estan els 

resultats de la present edició repassats anteriorment). I en darrer lloc, també existeix el 

raonament de la complexitat de la valoració del grapat de propostes en una de sola, 

doncs pot alentir l’estimació econòmica d’aquesta: sempre és més recomanable fer 

quatre propostes diferents que contemplin un parell de bancs per seure, alguns arbres 

per fer ombra, la instal·lació d’una font i canviar el paviment d’una plaça, que una 

proposta que contempli tots aquests elements agrupats, per posar només un exemple. 

En tot cas, creiem que és recomanable mantenir totes les opcions obertes i que sigui el 

proposant qui tingui l’última paraula sobre com vol presentar la seva proposta o 

propostes. 

 En segon lloc, també ha sorgit la possibilitat d’incloure en el full informatiu o tríptic de 

difusió del procés un apartat on s’inclogui el formulari de generació de propostes, per 

facilitar els recursos a la ciutadania i ampliar i incrementar la participació. 

 En tercer lloc, si bé en la present edició s’ha valorat orientar les propostes perquè 

aquestes s’emmarquessin en el capítol 6 de despeses, i per tant s’han descartat aquelles 

que clarament escapaven d’aquest capítol, resta oberta la possibilitat que no sigui 

necessàriament així, doncs la legislació vigent ho permet. Sempre és habitual que aquest 

tipus de processos participatiu orientin les propostes cap al capítol esmentat, però si 
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s’obre a d’altres capítols, el que sí que cal tenir present és que no és gens recomanable 

permetre la inclusió d’altres propostes que comprometin un manteniment elevat o 

exercicis pressupostaris futurs, com podria ser que una proposta comportés la 

contractació de personal, per exemple. 

 En quart lloc, i tot avaluant positivament les sessions participatives on hi ha assistit força 

ciutadania, també és interessant plantejar-se d’incloure actes innovadors que permetin 

fer avançar el projecte sobre la base de fer-lo cada cop més atractiu per la ciutadania. 

Actes com els de la presentació amb públic de les diferents propostes que passaran a la 

fase de votacions, permeten difondre per altres vies les actuacions que proposen els 

ciutadans o les ciutadanes, entitats, comerços,...i permeten a aquests actors també la 

possibilitat de presentar, defensar i comunicar el seu projecte, ampliant la participació 

fent un acte de mobilització de la seva proposta. 

 En cinquè lloc, entenem que cal una millor planificació i avaluació de tots els punts 

mòbils de votació enguany escollits, doncs és clar que alguns no han funcionat prou o 

no se’ls hi ha tret el rendiment esperat. És important triar bé la ubicació i el dia i franja 

horària encertats per assolir una bona participació quant a l’afluència de ciutadans i 

ciutadanes que pugui veure atractiu el fet de participar-hi fent una proposta o emetent 

el seu vot. 

 En sisè lloc, sovint és comú i interessant oferir algun element de regal en els punts mòbils 

com a resposta a la participació de la ciutadania, ja sigui per exemple un bolígraf o una 

bossa de tela per anar a comprar, etc. I en tot cas, que aquest element pugui portar el 

logotip del procés i el nom del projecte i inclús algun eslògan, que permeti difondre i 

escampar la veu del projecte pel municipi, creant i consolidant la marca d’aquest. 

 En setè i darrer lloc, recollim una proposta de millora sorgida fruit de la deliberació de 

la Comissió de Garanties, en la qual es va plantejar la possibilitat que es poguessin fer 

sorteigs de diferents elements com a reclam perquè la ciutadania participés, així com 

també ampliar la difusió cercant noves maneres de comunicar millor. Per exemple, i en 

relació a aquest darrer aspecte, es va plantejar si va arribar a tothom prou bé que hi 

podia participar tot empadronat o empadronada a Manlleu, i no només els i les dels 

barris de l’àmbit d’actuació en concret, és a dir els barris de Baix i Dalt Vila. 
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Annex 

Actes de les sessions de participació 

Acta del taller de selecció de propostes pels Pressupostos Participatius de Baix i Dalt Vila 

2021 

 

Data i hora: 2 de juny de 2021, de 19 a 20:30h 

Lloc: Can Puget (Manlleu) 

Assistència: 14 participants, Mercè Sayol (tècnica de Participació Ciutadana), Betlem Parés 

(Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les persones i promoció econòmica), Núria Martínez 

(Regidora de Participació Ciutadana), i Marc Serra, Marta Dalmau i Aaron Giménez (PortaCabot). 

 

 Benvinguda 

 

 Activitat 1: Breu presentació dels resultats de la fase de generació de propostes i 

explicació de la sessió d’avui 

 

La sessió s’inicia amb una breu exposició per part de la Regidora de Participació i de l’equip 

dinamitzador en que es recorda als assistents en quina fase del procés ens trobem, quins han 

estat els resultats de la fase de generació de propostes i s’explica la tasca a portar a terme avui 

per tal de seleccionar les 15 propostes finalistes. 

 

 Activitat 2: Dinàmica de les taules temàtiques 

 

Tot seguit ens posem per grups i comencem a treballar. Els participants es troben a les taules 

diferents propostes agrupades en 3 categories diferents: mobilitat, via pública, i equipaments i 

infraestructures i recursos. Els integrants dels diferents grups debaten quines propostes 
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prioritzen a cada taula i deixen els seus vots i les observacions que troben oportú. Cada 15 

minuts fem canvi de taula i així assegurem que dins el temps previst tots els grups han passat 

per totes les taules per abocar-hi les seves opinions i fer la seva tria. A cada taula, a banda del 

llistat de propostes es troben la fitxa de cadascuna d’elles, i la tasca que se’ls encomana és que 

prioritzin 4 de les 7 de mobilitat, 4 de les 7 de via pública i 7 de les 9 d’equipaments i 

infraestructures i recursos, per tal que surtin escollides propostes de totes les categories. El 

debat gira al voltant de les mancances i necessitats dels dos barris protagonistes del procés i, en 

concret, les preguntes proposades són les següents: 

 Quines propostes et sembla que lliguen més amb les mancances de Baix i Dalt Vila? 

 Quines creus que beneficiaran a més persones de la ciutat? 

 Quines creus que milloraran la vida de col·lectius vulnerables (persones amb mobilitat 

reduïda, infants i adolescents, gent gran,...)? 

 Quines creus que encaixen més a l’interès general dels manlleuencs i les 

manlleuenques? 

 

 

 

La selecció està pensada perquè es realitzi per consens de grup, però si alguna persona vol 

seleccionar alguna proposta de manera individual també pot fer-ho. En qualsevol cas, cada 

integrant de cada grup podrà posar tantes creuetes com propostes podrà seleccionar a cada 
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taula. També hi ha l’opció que cada participant renunciï a donar alguns dels seus vots disponibles 

a d’altres propostes per reforçar aquelles que vulgui donar suport en exclusiva. 

 

 Activitat 3: Posada en comú i selecció final de les 15 propostes que passaran a la fase 

de votacions 

 

Un cop tots els grups han passat per totes les taules, fem la posada en comú on un portaveu de 

cada grup exposa tots els resultats de l’última taula en que li ha tocat treballar. Així, analitzem 

quines propostes de cada taula han assolit les màximes puntuacions. En cas d’empat en algun 

cas es decideix fer una votació a mà alçada. 

Es repassen els resultats de cada taula i categoria de propostes, i aquelles escollides amb els vots 

obtinguts són les següents: 

 

Infraestructures i recursos: 

 Instal·lació de tres pistes de bàsquet de 3x3 al costat del pavelló: 14 vots 

 Senyalització comercial: 14 vots 

 Millora de la il·luminació de l’Skate Park: 13 vots 

 Parc per a gossos a la vora del riu: 12 vots 

 Taules i cadires pel bar de l’ASVAT: 11 vots 

 Col·locació d’una pantalla informativa i dinàmica de difusió d’activitats: 9 vots 

 Llitera “camilla” per la podologia de l’ASVAT: 7 vots 

 

Via pública: 

 Estudi previ i proposta de millores per remodelar la Plaça de Dalt Vila: 14 vots. 

 Estudi previ i proposta de millores per remodelar la Plaça Quintana: 13 vots 

 Voreres adaptades i ampliades a la baixada de la Fidela: 10 vots 

 Millora de la il·luminació tant a Dalt Vila com a Baix Vila: 9 vots 
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Mobilitat: 

 Baixada i pujada segura per les persones grans: 14 vots 

 Instal·lar dos coixins berlinesos per reduir la velocitat dels cotxes al carrer Dr. Fleming, 

al pas de vianants entre carrer Tras lo Mur i Carrer del Ter: 10 vots 

 Dues pilones abatibles automàtiques al carrer Sant Domènec i Bisbe Morgades: 9 vots 

 Col·locació d’una pilona per peatonalitzar Dalt Vila: 5 vots (aquesta proposta empata a 

vots amb la d’instal·lar tres radars pedagògics al llarg del carrer del Pont, però és 

prioritzada quan es produeix la votació de desempat) 

 

Propostes no escollides: 

 Instal·lació de jardineres per tancar la circulació i millorar la mobilitat a la baixada de la 

Font de la Mare de Déu 

 Canviar l’arbrat entre Baix Vila i l’Avinguda Roma 

 Instal·lació d’un queixal per a la millora de la zona de càrrega i descàrrega del Carrer 

Montseny – Passeig de Sant Joan 

 Canviar l’arbrat del Passeig de Sant Joan (entre el Passeig del Ter i l’Avinguda Roma) 

 Millora de la il·luminació a Dalt Vila 

 Sorral a la Plaça Quintana 

 Senyalització històrica 

 Tres radars pedagògics al llarg del carrer del Pont 

 

 Avaluació de la sessió i comiat 

 

Abans de tancar la sessió, es procedeix a donar les gràcies als assistents per haver-hi participat i 

s’entrega un qüestionari en que cada assistent pot valorar diferents aspectes del taller 

participatiu. Els resultats obtinguts són els següents: 
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14,28%

35,71%

7,20%
7,20%

21,40%

7,20%
7,20%

Com t'has assabentat de la celebració de la sessió?

Premsa
Correu electrònic o trucada
Per la meva entitat
Per la plataforma de votació
Per la propaganda de carrer o els díptics informatius
Xarxes socials
Per totes les vies

100%

0

Creus que el procés participatiu és útil?

Sí No

100%

0

Trobes que la sessió d'avui ha estat profitosa?

Sí No
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7,2%
7,2%

85,71%

La sessió d'avui l'has trobada curta o llarga?

Curta Llarga Ni curta ni llarga - correcte

100%

0

Creus que els/les dinamitzadors/es ho han 
fet bé?

Sí No

100%

0

Trobes que la dinàmica escollida per la 
sessió ha estat encertada?

Sí No
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Observacions diverses recollides en diferents qüestionaris (opcional): 

 Tot ha anat molt bé 

 Un espai agradable i distès 

 Felicitats per la feina feta i pel tracte amb els participants 

 La democràcia no és votar cada 4 anys. La participació ciutadana directa és important 

 

Tancament 

100%

0

Has tingut l'ocasió de donar la teva opinió 
lliurement?

Sí No

100%

0

Fes una valoració general de la sessió

Bé Malament
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Acta de la primera sessió de la Comissió de Garanties 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BAIX I DALT VILA DE MANLLEU 2021 

Sessió de constitució de la Comissió de Garanties 

FASE 3: RECOLLIDA DE PROPOSTES 

DATA I HORA: 19/04/2021, a les 18:30h 

Videoconferència 

Assistència: Pere Compte (ERC), Maira Costa (CUP), Marta Moreta (PSC), Francesc Xavier Teixidó 

(ciutadania), David Rebollo (ciutadania), Núria Martínez (Regidora de Participació Ciutadana), 

Mercè Sayol (Tècnica de Participació Ciutadana) i Marc Serra (PortaCabot). Excusen la seva 

assistència la Mercè Pinto i la Carme Peix (Manlleu Associació de Botiguers), l’Ignasi Redorta 

(ciutadania), en Josep Tió (ciutadania) i en Francisco Zambrano (Regidor independent) que no 

pot connectar-se per la incidència amb l’enllaç. 

 

La sessió s’inicia amb alguns minuts de retard per un problema de darrera hora en relació a 

l’enllaç de la trobada, però ràpidament se soluciona i aquesta pot desenvolupar-se com estava 

previst. L’objectiu de la sessió és la constitució d’aquest òrgan de participació paral·lel a 

l’execució del procés participatiu perquè els seus membres vetllin pel compliment de les 

diferents accions i fases dels pressupostos participatius. S’informa als assistents que la comissió 

tindrà un caire informatiu i deliberatiu en que s’anirà fent seguiment de com avança el procés. 

Primerament, fem les corresponents presentacions i demanem als assistents que diguin el seu 

nom i cognom i que deixin al xat de la videoconferència el seu correu electrònic i un número de 

telèfon si ho desitgen. Un cop constituïda la comissió es procedeix breument a repassar els 

principals aspectes del procés: calendari, fases i criteris. Com que la majoria d’assistents ja han 

anat seguint les primeres accions de comunicació, i també alguns van assistir a la sessió de 

presentació pública del passat dia 12 d’abril a Can Pujet, de seguida passem a la resolució 
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d’algunes preguntes puntuals que són contestades per part de la Regidora de Participació, la 

Núria Martínez, i del coordinador del projecte i membre de l’empresa al càrrec, en Marc Serra. 

Tot seguit, fem una repassada del moment actual en que ens trobem, com és la fase de recollida 

de propostes que durarà tot el mes d’abril, i analitzem quantes propostes ja han estat entrades 

per les dues vies habilitades, i de quin tipus són. S’explica que a 12 d’abril ja s’han registrat 44 

propostes després de tres setmanes que fa que es va obrir el termini, i que 26 ja són a la 

plataforma de votació. S’informa que aquestes s’han entrat directament via la mateixa 

ciutadania, entitats, comerços,...i d’altres s’estan entrant de manera gradual a mesura que 

arriben de manera física en els punts habilitats. De fet, dues propostes més s’han fet arribar en 

el mateix dia d’avui. També s’informa que una proposta està tenint força ressò, i que té a veure 

amb posar fonts al Prat del Rocòdrom principalment, tant per persones com per gossos, i que 

compta amb fins a 17 peticions. En relació al tipus de propostes, les que tenen més adeptes són 

les que fan referència a la mobilitat (instal·lar bandes reductores de la velocitat, arreglar voreres, 

millorar diferents aspectes per facilitar la mobilitat a la gent gran, etc.). També es comenten 

propostes ja presentades en l’àmbit de l’espai públic, d’equipaments o material per 

equipaments i algunes presentades per entitats. Per tancar aquest apartat s’explica que el 

filtratge de totes elles determinarà si són inicialment acceptades o rebutjades en funció de si 

compleixen els requisits del procés, i que el termini per presentar propostes s’exhaureix el 

proper divendres 30 d’abril, a la vegada que es resolen algunes preguntes més. 

 

Acta de la segona sessió de la Comissió de Garanties 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BAIX I DALT VILA DE MANLLEU 2021 

Segona sessió de la Comissió de Garanties 

FASE 5: SELECCIÓ DE PROPOSTES 

DATA I HORA: 04/06/2021, a les 18h 

Sala de plens de l’Ajuntament 

Assistència: Estela Vázquez (PSC), Maira Costa (CUP), Lluïsa Bautista (Regidora d’Organització, 

Persones i Règim Intern), Francisco Zambrana (Regidor No adscrit), Francesc Xavier Teixidó 
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(ciutadania), Josep Tió (ciutadania), Núria Martínez (Regidora de Participació Ciutadana), Mercè 

Sayol (Tècnica de Participació Ciutadana) i Marc Serra (PortaCabot). Excusa la seva assistència 

en David Rebollo (ciutadania). 

 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Regidora de Participació Ciutadana que posa en 

context als assistents al voltant de la fase que ens trobem del procés, i fa balanç de les propostes 

recollides i validades per serveis tècnics, i de la celebració del taller participatiu de selecció de 

propostes del passat dia 2 de juny. En aquesta introducció prèvia s’explica que les propostes de 

mobilitat han generat força debat i que gràcies al procés participatiu s’està portant a terme una 

detecció de necessitats en el marc dels dos barris protagonistes, Baix i Dalt Vila. 

Tot seguit, des de l’empresa al càrrec de la coordinació del projecte presenta una a una les 15 

propostes finalistes i triades per la ciutadania en el taller esmentat i celebrat només dos dies 

abans. Aquestes són 4 de via pública, 4 de mobilitat i 7 d’infraestructures i recursos i 

equipaments. De l’anàlisi comentat de les diferents propostes en sorgeixen diferents debats que 

s’aborden a mesura que avança la sessió. Una participant pregunta perquè algunes propostes 

no tenen la xifra estimada arrodonida i en canvi és tan exacta, i se li explica que d’algunes ja en 

tenim el pressupost exacte a executar en funció de si surten triades, la qual cosa no era condició 

sine qua non perquè els tècnics la valoressin. Dit això, aquesta participant proposa que totes les 

propostes acabin en zero i estiguin arrodonides, perquè no donin a entendre que algunes hagin 

pogut estar més treballades i pugui donar lloc a malentesos a la ciutadania. La resta d’assistents 

els sembla bé i s’aprova la proposta. 

Per altra banda, s’entra al detall amb algunes propostes i s’arriba a la conclusió que cal acabar 

de definir bé què inclourà la que fa referència a reduir barreres arquitectòniques de la baixada 

de la Font de la Mare de Déu. Es dona el cas que potser no s’entén prou bé i que pot entrar en 

contradicció amb alguna de descartada que demanava actuacions en el mateix sentit. S’acorda 

que es torna a passar als tècnics perquè ajudin a concretar-la més. A més a més, la comissió 

aprova que en comptes de fer referència a les persones grans, que el títol inclogui reduir 

barreres arquitectòniques a les persones que en general poden tenir la mobilitat reduïda. 

La sessió finalitza amb el compromís de convocar per la setmana vinent als proposants de les 

propostes finalistes per la sessió en què s’acordarà amb ells la descripció final amb que aquestes 
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passaran a la fase de votacions. A més a més, s’informa dels següents passos per tal d’emprendre 

la recta final del procés participatiu amb les votacions i la presentació de resultats. 

 

Acta de la tercera sessió de la Comissió de Garanties 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BAIX I DALT VILA DE MANLLEU 2021 

Tercera sessió de la Comissió de Garanties 

FASE 7: VOTACIÓ I PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

DATA I HORA: 21/07/2021, a les 18h 

Sala de plens de l’Ajuntament 

Assistència:  

Estela Vázquez (PSC), Francesc Xavier Teixidó (Ciutadania), Josep Tió (Ciutadania), Pere Compte 

(ERC), Arnau Rovira (Junts), Núria Martínez (Regidora de Participació), Lluïsa Bautista (Junts), 

Mercè Sayol (Tècnica Municipal de Participació Ciutadana) i Marc Serra (PortaCabot). Excusen la 

seva assistència Maira Costa (CUP) i Francisco Zambrana (Regidor No adscrit). 

 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Regidora de Participació Ciutadana que posa en 

context als assistents al voltant de la fase que ens trobem del procés, i fa balanç una mica dels 

resultats obtinguts en les votacions dels pressupostos, així com demana una primera impressió 

als assistents sobre com han vist i viscut el procés. 

Tot seguit, des de l’empresa al càrrec de la coordinació del projecte es presenten més 

detalladament els resultats del projecte, de les votacions al respecte, i es suggereixen algunes 

propostes de millora per tal de procedir a la tasca principal del dia d’avui: fer una avaluació 

d’aquesta segona edició del procés participatiu a Manlleu. 

Tot seguit, en el marc de l’anàlisi dels resultats de participació obtinguts, s’exposen les raons per 

les quals aquests poden haver-se donat. Per exemple, s’explica que tot just ens trobem en la 

segona edició i que ens cal seguir difonent i consolidant el projecte, també ens hem trobat en 
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un context difícil pel condicionant de la pandèmia, etc. A continuació es presenten una a una 

les propostes guanyadores i l’ordre de vots obtinguts de les 15 finalistes, i aquí és on es 

demana que es publiquin a la plataforma, així com la seva publicació als diferents mitjans 

locals. S’explica que això ja estava previst, però que s’estava esperant la presentació pública 

de resultats del dia anterior i la presentació a la Comissió en el dia d’avui.  

Com a propostes de millora que sorgeixen fruit del debat portat a terme, es comenta la 

possibilitat de sortejar diferents elements com a reclam perquè la ciutadania participi més, o 

incrementar la difusió buscant maneres de comunicar millor. Per exemple, es planteja si va 

arribar a tothom prou bé que hi podia participar tot empadronat o empadronada a Manlleu, i 

no només els i les dels barris de l’àmbit d’actuació en concret (barris de Baix i Dalt Vila). També 

s’exposa que durant la posada en marxa dels punts mòbils de votació a peu de carrer s’ha 

rebut força queixes de ciutadans i ciutadanes que s’acostaven a fer la seva queixa sobre 

l’Ajuntament, en la seva majoria sobre afers que no tenien a veure amb el procés participatiu 

en qüestió. Des de l’empresa al càrrec del projecte s’explica que això és habitual en tots els 

pobles i ciutats que posen carpes al carrer per explicar projectes d’aquest tipus i per cridar-ne 

a la participació, de la mateixa manera que és normal doncs la ciutadania veu l’espai encertat 

per fer arribar les seves opinions un cop observa el logotip del consistori a la carpa, o a les 

urnes, etc. 

Acabada la sessió, s’agraeix a tothom la seva assistència i una vegada més al voltant de la seva 

participació en el projecte. 
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Material de difusió fet servir en el procés 
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Full de presentació de propostes 
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Papereta de votació 
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Fitxa d’avaluació de les propostes presentades en els pressupostos participatius per l’anàlisi 

dels serveis tècnics municipals 

Nom de l’actuació: 

 

Nom del proposant: 

 

ID de registre: 

 

Descripció de la proposta: 

 

És de competència municipal? 

o Sí        o No  

És tècnica o legalment viable? 

o Sí        o No  

La proposta és una inversió? 

o Sí        o No  

Compromet exercicis pressupostaris futurs o comportarà un manteniment important? 

o Sí        o No  

Observacions (adjunta aquí breument la raó per la qual es descarta la proposta): 

 

Pressupost estimat (adjunta aquí la valoració econòmica de la proposta en cas que sigui 

validada per passar a la fase de votacions): 
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Sessió informativa amb joves de difusió del procés participatiu 
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Presentació feta servir per la sessió informativa de presentació pública del procés del 12 d’abril 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

56 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

57 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

58 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

59 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

60 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE BAIX I DALT VILA 

DE MANLLEU 2021 
 

 

61 Plató, 6-8, 2n 2a. 08021 Barcelona. Tlf 938 791 770 

 

Presentació feta servir per la presentació pública de resultats del 20 de juliol 
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