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Manlleu 2021



• El procés participatiu va rebre fins a 91 propostes que van
ser presentades per la ciutadania, entitats,
comerços,…les quals van ser objecte d’un primer filtratge on es van

descartar les que clarament no complien els criteris del procés, i van ser
fusionades totes aquelles que eren idèntiques o molt semblants.

• D’aquestes 91 propostes inicials, es va passar doncs a 50 que van
ser treballades i analitzades pels serveis tècnics
municipals.

• D’aquestes 50, 22 van ser validades per serveis
tècnics i 28 rebutjades per aquests d’acord de nou als criteris del

procés.

• I finalment, de les 22 validades, la ciutadania en va escollir
15 que passarien a la fase de votacions.

Dades de la generació de 
propostes



Dades de la votació

Les 15 propostes finalistes 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: 137

• Percentatge de participació: 1,17%



Projectes guanyadors

• Entre el 22 de juny i el 16 de juliol s’ha dut a
terme la votació dels 15 projectes finalistes. Amb un total

de 203 vots emesos vàlids, s’ha registrat un 1,17% de
participació sobre el cens.

• 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%

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%



Moltes gràcies!


