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Presentació 

L’Ajuntament de Manlleu, municipi de 20.804 habitants (2021) de la comarca 

d’Osona, ha decidit enguany realitzar la tercera edició dels pressupostos 

participatius contractant l’empresa PortaCabot per tal de gestionar els 

treballs necessaris per completar l’encàrrec corresponent. La primera edició 

va tenir lloc l’any 2020 al barri de Vista Alegre i la segona edició l’any següent, 

el 2021, als barris de Baix i Dalt Vila. En aquesta ocasió, si bé l’àmbit d’actuació 

de les propostes ha estat sobre els barris de  la Cavalleria, la Salut, el Puig – la 

Teuleria i la Coromina no industrial, la participació s’ha obert de nou a tota la 

ciutadania del municipi, i la xifra destinada a l’execució de propostes s’ha fixat 

en els 40.000€. 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 gener al mes de juliol d’aquest 2022.  

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 rebutjades 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 poden consultar diferents actes de les sessions 

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

document de treball que servia a serveis tècnics per valorar les propostes 

rebudes, etc. 
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Metodologia emprada 

Els pressupostos participatius de la Cavalleria, la Salut, el Puig – la Teuleria i la 

Coromina no industrial 2022 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 

“Participa 311” 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, i de la mateixa 

manera que en l’anterior edició, 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 dels diferents barris protagonistes, 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 o regidor 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 què s’ha emmarcat la participació de la ciutadania. 
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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 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 plataforma del procés 

participatiu Participa 311. 

• Presencialment, a les oficines municipals i als 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. 

Quins criteris havien de complir les diferents propostes? 

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

• Havien de ser de competència municipal 

• Havien de tenir una valoració econòmica màxima de 40.000€ 
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• 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 

• 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. 

• Per últim, i com a novetat enguany, les entitats podien fer propostes en 

nom d’elles mateixes però havien de procurar ajustar-se a un criteri 

social: aquestes havien de permetre el gaudi del màxim número de 

persones, independentment de si es tractava de membres de la seva 

entitat o no.  

Val a dir que, en relació a l’antepenúltim 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 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 la Cavalleria, la Salut, el Puig – la Teuleria i la Coromina no 

industrial 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 els possibles dubtes essent de referència el següent 

plànol que delimita els diferents barris i on es pot visualitzar l’àmbit 

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

• 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 21 de gener al 21 de 

febrer) 

Aquesta fase inicial del procés va servir per acabar de tancar els detalls quant 

al disseny i la seva organització amb els diferents responsables municipals, els 

detalls dels quals venien definits en les preguntes i respostes de l’apartat 

anterior. 

A més a més, també van validar-se els objectius inicialment proposats i va 

tancar-se 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 projecte va ser 

especialment important en aquesta primera fase, així com al llarg del procés. 

De la mateixa manera, les accions van portar-se a terme en aquestes 

setmanes inicials van ser: 

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

inclusió dels continguts sobre el procés. 

• Presentació del pla de treball a l’Ajuntament. 

• Facilitar la informació pertinent a Badabadoc, empresa de comunicació 

lligada al projecte, per elaborar els elements de la primera onada de 

difusió del procés. 

Fase I. 
Anàlisi de la 

situació i 
definició 

d’objectius

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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Fase II. Presentació i difusió del procés participatiu (del 21 de febrer al 4 

d’abril) 

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 destaquem a 

continuació: 

• Primera sessió informativa i taller de generació de propostes: 1 de març 

(19:30h al Museu del Ter). Va presentar-se el procés, els seus 

condicionants, la metodologia i les diferents fases. Tot seguit, un taller 

de generació de propostes va recollir noves propostes formulades in 

situ. 

• Segona sessió informativa i taller de generació de propostes: 3 de març 

(19:30h al Casal Cívic Federica Montseny). En aquesta va seguir-se el 

mateix guió que a la primera, detallat anteriorment. 

• Gestió de la plataforma Participa 311: va tancar-se la inclusió de la 

informació general, explicació de les diferents fases, calendari de 

sessions, documentació diversa, etc. 

• Constitució de la Comissió de Garanties: 8 de març (19:30h a la Sala de 

Plens de l’Ajuntament). Havent-se fet difusió prèviament en el 

material de comunicació, via mailing,...la seva funció ha estat la de 

seguiment del procés i de validació i avaluació de les diferents fases que 

han anat succeint-se. 

• Visita informativa als comerços dels barris: 8 de març (de 10 a 12h i de 

17 a 19h). Un membre de PortaCabot i la tècnica de participació van 

passar pels diferents establiments de l’àmbit d’actuació dels 

pressupostos. L’objectiu era informar sobre el procés i les seves fases, i 

oferir in situ la possibilitat d’elaborar propostes que serien recollides i 

entrades. 

 

Fase III. Recollida de propostes (del 21 de febrer al 4 d’abril) 

Paral·lelament a la fase anterior, i a banda dels dos tallers de generació de 

propostes aprofitant les sessions informatives inicials, en aquesta fase van 
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obrir-se tots els canals perquè la ciutadania pogués fer propostes d’aquelles 

inversions que volien que fossin executades per l’Ajuntament. 

Les diferents accions que van preveure’s en aquesta fase eren les següents: 

• Fer arribar el full de propostes als punts que habilitaria l’Ajuntament. 

• Habilitació d’aquests punts per l’entrega de propostes. 

• Recopilació i agrupament de propostes, tant les presentades 

telemàticament via el formulari a la web del procés, via l’eina WhatsApp 

(novetat d’enguany gestionada per l’empresa Badabadoc) o les 

omplertes presencialment. Les dades dels proposants eren validades 

pels treballadors municipals d’acord amb el cens.  

• Gestió de la plataforma Participa 311. 

 

Fase IV. Avaluació i validació de propostes (del 22 d’abril a l’1 de juny) 

Durant un mes i una setmana els serveis tècnics municipals van avaluar les 

propostes presentades (a partir de les fitxes que els va lliurar PortaCabot). 

L’avaluació va efectuar-se 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 que van preveure’s per la fase en qüestió van ser les 

següents: 

• Llistat de totes les propostes presentades a través del formulari 

electrònic, per WhatsApp i via la recepció de les presencials enviades 

per l’Ajuntament a PortaCabot. Un informe de totes elles ha descartat 

les que no reunien els requisits del procés, explicant el perquè, i també 

recollint totes les que finalment van presentar-se als serveis tècnics per 

la seva valoració. 

• Elaboració de les fitxes de propostes lliurades als serveis municipals. Les 

propostes similars s’agrupaven en una sola fitxa. 

• Primera reunió breu amb serveis tècnics: 22 abril (a les 11h a la Sala de 

Plens). Es va procedir a l’explicació del projecte i les seves fases, i d’allò 

què se’ls demana: mostrar-los les propostes descartades en el nostre 

primer filtratge, i demanant-los que treballessin en els propers dies les 
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que per ara s’acceptaven. Serveis tècnics, doncs, van valorar les que 

encaixaven segons els criteris del procés (viabilitat legal, tècnica,...) i dins 

el topall de 40.000€. Finalment els tècnics se les van dividir per àrees i 

tots els actors van emplaçar-se a trobar-se el dia 27 de maig amb totes 

les propostes avaluades. 

• Segona reunió amb serveis tècnics: 27 de maig (a les 11h a la Sala de 

Plens). En aquesta reunió, els tècnics i tècniques van 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, breument.  

• Gestió de la plataforma Participa 311.  

 

Fase V. Selecció de les propostes (del 2 al 30 de juny)  

En aquesta cinquena fase va informar-se a la ciutadania de les diferents 

propostes validades pel personal tècnic municipal i es va procedir a la tria 

d’aquelles que constarien a la papereta de votació en fases següents. 

Inicialment va acordar-se que serien 15, però aquest número va variar de mutu 

acord amb l’Ajuntament en funció d’una darrera valoració per part de serveis 

tècnics amb relació a una proposta en concret. 

D’aquesta manera, les diferents accions previstes en aquests dies del mes de 

juny van ser: 

• Sessió de la Comissió de Garanties: 9 de juny (a les 19:30 a la Sala de 

Plens). En aquesta sessió de la comissió es va passar comptes als seus 

membres de totes les propostes presentades i filtrades per serveis 

tècnics municipals, i que en la sessió del dia 16 serien objecte de selecció 

per part de la ciutadania perquè passessin a la fase de votacions. La 

missió de la sessió va ser que la comissió les validés, a banda d’ésser 

informada al respecte. 

• Taller participatiu obert a tota la ciutadania de debat i selecció de les 

propostes: 16 de juny (a les 19:30h al Museu del Ter). En aquesta sessió 

van presentar-se als participants aquelles propostes validades per 

serveis tècnics i tot seguit va organitzar-se un grup de debat. La sessió 
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va finalitzar amb un exercici de consens dels assistents per escollir les 

propostes que constarien a la papereta de votació. 

• Gestió de la plataforma Participa 311 

 

Fase VI. Campanya (del 4 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. 

Des de PortaCabot es va preveure la realització de les següents accions: 

• Redacció de textos per a xarxes socials i també d’una nota de premsa. 

PortaCabot va proporcionar els textos a l’empresa de comunicació 

Badabadoc abans del 28 de juny per la publicació de tot tipus 

d’elements de difusió de les propostes finalistes, del període i termes de 

la votació, etc. 

• Gestió de la plataforma de participació: al Participa 311 també va 

incloure’s la informació al voltant de les propostes i del període i termes 

de la votació, etc. 

• Acte de presentació de les propostes finalistes: 4 de juliol (a les 19:30h 

al Teatre Municipal). Aquesta presentació finalment va ser suspesa de 

mutu acord amb l’Ajuntament per la priorització d’altres accions de 

difusió. 

 

Fase VII. Votació, presentació de resultats i elaboració de l’informe final 

(del 4 al 28 de juliol) 

Arribats a la darrera fase del procés, en aquestes últimes setmanes van quedar 

definides les propostes guanyadores, va procedir-se a l’avaluació del procés i 

va quedar tot llest per l’execució dels diferents projectes. Va proposar-se que 

la votació es fes per mitjans electrònics, en un espai lligat a la plataforma 

Participa 311, així com també va permetre’s la participació presencial. El 

període de votació va establir-se del 4 al 18 de juliol. 
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Les darreres accions del procés i protagonistes d’aquesta fase van ser les 

següents: 

• Gestió de la plataforma Participa 311 i de l’espai de votació virtual: des 

de PortaCabot va procedir-se a la preparació de la consulta, el 

seguiment i l’atenció d’incidències. 

• Sessió pública de retorn i presentació de resultats: 28 de juliol (a les 

19:30h al Museu del Ter). En aquesta sessió, oberta a tots els 

manlleuencs i manlleuenques, es van exposar els resultats del procés, 

de la votació i van presentar-se les propostes guanyadores 

seleccionades per la ciutadania. En acabat, i en una segona part, va 

celebrar-se una sessió d’anàlisi i avaluació de tot el procés amb els 

membres de la comissió de garanties, la qual 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. 
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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 rebutjades, 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 rebutjades 

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 elles 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 dels barris protagonistes, 

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 151 

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,...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: 
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• Proposta 1 

Títol: Seguretat ciutadana 

Breu descripció: anar per Manlleu de nit i més per aquells barris no fa gaire 

gràcia. 

Motiu pel qual és desestimada: falten les dades personals. No adjunta, 

tampoc, una descripció suficient per ser valorada econòmicament. De fet, no 

concreta què proposa. 

 

• Proposta 2 

Títol: Seguretat ciutadana 

Breu descripció: Al barri de la Coromina no hi ha vigilància 

Motiu pel qual és desestimada: No adjunta una descripció suficient per ser 

valorada econòmicament. De fet, no concreta què proposa. 

 

• Propostes fusionades 7, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 

Títol: parcs amb maquinària esportiva 

Breu descripció:  

Motiu pel qual és desestimada: malgrat la proposta segueix endavant, en 

alguns casos es declina de fusionar perquè algunes persones no són 

empadronades 

 

• Proposta 10 

Títol: Manteniment de parcs 

Breu descripció:  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no es tracta d’una 

inversió, és manteniment. 

 

• Proposta 11 

Títol: Policia 

Breu descripció: més policia municipal als carrers 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 

 

• Proposta 12 
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Títol: Policia 

Breu descripció: més policia municipal als carrers 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, és 

despesa de capítol 1. 

 

• Proposta 14 

Títol: Parcs 

Breu descripció: millorar el servei de neteja als parcs  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, és 

manteniment. 

 

• Proposta 15 

Títol: Neteja als carrers 

Breu descripció: millorar el servei de neteja als carrers 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, és 

manteniment. 

 

• Proposta 19 

Títol: Parcs 

Breu descripció: millorar el servei de neteja als parcs  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, és 

manteniment. 

 

• Proposta 20 

Títol: Manteniment dels parcs 

Breu descripció: - 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió i 
perquè es detecta que la persona no està empadronada. 
 

• Proposta 21 

Títol: Parcs 

Breu descripció: manteniment dels parcs  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 

 

• Proposta 22 

Títol: Parcs 
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Breu descripció: millora de la neteja als parcs  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 

  

• Proposta 32 

Títol: Més bancs als parcs 

Breu descripció: - 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè la persona proposant 

no aporta la documentació necessària i imprescindible 

 

• Proposta 35 

Títol: Millora de la neteja dels parcs 

Breu descripció: - 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és un inversió i 

perquè la persona no està empadronada. 

 

• Proposta 36 

Títol: Millora de la neteja dels parcs 

Breu descripció: - 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és un inversió i 

perquè la persona no està empadronada. 

 

• Proposta 37 

Títol: Policia 

Breu descripció: més policia als carrers  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 

 

• Proposta 41 

Títol: augmentar cossos policials 

Breu descripció: Augmentar els cossos policials per controlar els cotxes a la 

sortida i l'entrada d'infants de l'escola el Puig Agut 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 

 

• Proposta 43 

Títol: Seguretat als carrers 
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Breu descripció: Trobar-te insegur caminant pels carrers, cal més vigilància 

municipal 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 
 
 

• Proposta 44 

Títol: Tenim calor 

Breu descripció: volem alguna cosa que ens tapi a l’Ins del Ter que ens morim 

de calor 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè la persona no està 

empadronada 

 

• Proposta 49 

Títol: pàrquing 

Breu descripció: que l’aparcament de les piscines només sigui pels socis  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè la persona no està 

empadronada i també perquè la proposta no és una inversió 

 

• Proposta 63 

Títol: millorar els parcs 

Breu descripció: cal pintar de nou els parcs i millorar-los en general 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, és 

manteniment. A més, no concreta prou en la descripció de la proposta 

 

• Proposta 66 

Títol: millor i seguretat 

Breu descripció: S'haurien de reparar les voreres. No vull pas dir fer-les 

diferents, em refereixo a què els rajols no ballin i siguin plans. Que quan 

caminis et sentis segur. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè es tracta d’una 

actuació de manteniment 

 

• Proposta 67 

Títol: Civisme, neteja i envelliment de l’entorn 

Breu descripció: tenim un problema a nivell de ciutat de miccions de gossos 

a les façanes i cantonades dels edificis. Buscar maneres d'educar als amos dels 
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gossos o no deixar-los acostar-se als edificis per tal que no puguin miccionar 

(moltes vegades només marquen territori) a les parets dels edificis o parets de 

garatge o d'entrades a les cases. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, a 

banda que no concreta prou la descripció per ser estimada econòmicament. 

 

• Proposta 70 

Títol: actuació a tots els barris 

Breu descripció: anar per Manlleu amb gent amb problemes de mobilitat és 

fatal. Calen millores d'accessibilitat, voreres, passos de cebra, pàrquing a la 

plaça, l’ascensor de la plaça funciona poc,... 

Motiu pel qual és desestimada: es tracta de varies propostes en una de sola i 

manca una descripció suficient. A banda, demana diferents actuacions a tot 

el municipi quan els criteris del procés manen que els àmbits d'actuació són 

uns barris en concret. 

 

• Proposta 71 

Títol: millores d’accessibilitat 

Breu descripció: calen millores d’accessibilitat a tot el poble: voreres, passos 

de cebra, pàrquing plaça,... 

Motiu pel qual és desestimada: es tracta de varies propostes en una de sola i 

manca una descripció suficient. A banda, demana diferents actuacions a tot 

el municipi quan els criteris del procés manen que els àmbits d'actuació són 

uns barris en concret. 

 

• Proposta 72 

Títol: ascensor de la plaça 

Breu descripció: quan necessites l’ascensor de la plaça aquest no funciona 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta cau perquè es tracta d’una 

actuació de manteniment, no d’una inversió 

 

• Proposta 76 

Títol: regular l’aparcament 

Breu descripció: davant la "caserna" força gent aparca com vol creant 

moments perillosos entre cotxes ja que és una zona de doble circulació. 
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Regulant l'aparcament i pintant a terra on es pot aparcar segurament 

s'evitarien situacions perilloses. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta cau perquè es tracta d’una 

actuació de manteniment, no d’una inversió 

 

• Proposta 81 

Títol: la salut  

Breu descripció: metge 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és prou concreta 

per esbrinar què es planteja 

 

• Proposta 82 

Títol: seguretat 

Breu descripció: proposo més seguretat per les nits  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau per no ser prou concreta ja 

que no adjunta una descripció suficient que permeti avaluar-la 

 

• Propostes fusionades 92 i 93 

Títol: habilitar totes les voreres 

Breu descripció: habilitar totes les voreres per persones amb la mobilitat 

reduïda 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no adjunta una 

descripció suficient que permeti avaluar-la i perquè molt probablement 

sobrepassaria el topall econòmic destinat al procés 

 

• Proposta 104 

Títol: Millorar la neteja a la llera del riu i al Passeig del Ter 

Breu descripció: cal millorar la neteja a la llera del riu i al Passeig del Ter 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè la zona en qüestió 

que planteja el proposant és de gestió privada, i per tant no és de competència 

municipal. 

 

• Proposta 105 

Títol: Millores carrer Bellfort  
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Breu descripció: asfaltar el carrer Bellfort (entre el carrer de Santa Maria de 

Corcó i el carrer Indústria) ja que està ple de forats. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè la persona proposant 

no adjunta les dades suficients requerides en el procés 

 

• Proposta 110 

Títol: millora dels barris 

Breu descripció: Fer ús i que sigui eficaç la Caserna de la Guàrdia Civil, 

adequar-la. També l’edifici del costat del Museu del Ter 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè afecta uns edificis 

que no són de competència municipal 

 

• Proposta 111 

Títol: millora dels barris 

Breu descripció: donar facilitats per crear un restaurant al Passeig del Ter 

independentment del què hi ha, però amb un estil diferent tant per l’estiu 

com a l’hivern aprofitant aquest actiu que tenim i excursions que venen al 

Museu Industrial del Ter i fires i festes del poble, a prop també del pavelló i 

camp de futbol. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió, 

s’entén que es demana una subvenció, beneficis fiscals o similar a privats per 

engegar un negoci. 

 

• Proposta 112 

Títol: més llum als carrers dels comerços 

Breu descripció: per exemple, al carrer Montseny amb doctor Fleming és molt 

fosc. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè la persona no està 

empadronada. 

 

• Proposta 115 

Títol: anul·lar guals a la carretera d’Olot 

Breu descripció: A les dues bandes de la carretera d’Olot, des de la rotonda 

de les piscines fins a la farmàcia del Sr. Piu, hi ha molts guals que fa molt temps 
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que no hi entra ni hi surt ningú. Anul·lar els que no es facin servir i així deixar 

més espai per aparcar 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió 

 

• Proposta 120 

Títol: promoure activitats públiques o privades a l'entorn de l'Embarcador del 

Ter 

Breu descripció: L'ajuntament hauria de destinar una partida econòmica 

suficient per promoure activitats de lleure públic/privades a la zona (massa 

poc aprofitada) de l'Embarcador del Ter. El bar a l'estiu és del tot insuficient i 

l'Ajuntament (Manlleu "capital del Ter") hauria de promoure més activitats a 

l'entorn del Ter, i l'embarcador n'és una zona perfecta. Un exemple podrien ser 

activitats nàutiques amb canoes que no impactessin negativament la flora i 

fauna, en aquest cas l'Ajuntament podria construir o adaptar les instal·lacions 

de l'Embarcador per encabir aquesta activitat. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau al no tractar-se d’una inversió 

 

• Proposta 149 

Títol: canvi de sentit del C/ Torrent Magí i zona de pàrquing 

Breu descripció: canviar el sentit del carrer Torrent Magí de l'actual per poder 

convertir aquest carrer en un carrer amb sortida a la carretera d'Olot i fer més 

fàcil la circulació a l'aparcament. També penso que es podria canviar el nom 

d'aquest carrer per alguna d'una dona (ja que n’hi ha molt poques a Manlleu) 

perquè aquest carrer té el mateix nom del tros de carrer Magí que hi ha més 

avall amb el carrer Cavalleria però que no te connexió amb l'altre tros. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta cau perquè no és una inversió. 

 

D’aquesta manera, les propostes restants van ser presentades i treballades 

amb els serveis tècnics municipals en un segon filtratge, que en un període 

d’un mes aproximadament van poder resoldre el desenllaç de totes elles. 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 
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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. 

Finalment, 34 propostes van ser validades per serveis tècnics municipals, i van 

ser les que es van posar en mans de la ciutadania per la seva priorització de 

cara a la votació final, i la resta van ser rebutjades, les quals repassem a 

continuació: 

 

• Proposta 3: 

Títol: enllumenat 

Breu descripció: el barri de la Coromina està mancat de moltes coses, però 

una és la il·luminació, parlo pel carrer Sogorb 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per tractar-

se d’una actuació ja prevista per a l’any 2022 en el marc de l’execució del 

projecte de substitució d’enllumenats finançat pel FEDER que duu a terme el 

Consell Comarcal.   

 

• Proposta 5: 

Títol: millorar la vegetació al camí del Passeig del Ter 

Breu descripció: posar alguna zona verda amb una font i flors, plantar més 

arbres, plantar més herbes al camí del Passeig del Ter. Algun carril per anar 

amb patinet. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

compromet exercicis pressupostaris futurs i perquè no és tècnicament o 

legalment viable. Els tècnics han valorat que al llarg del Passeig del Ter ja hi 

ha diverses fonts d’aigua potable que cobreixen les necessitats. També 

comenten que en els darrers anys ja s’han plantat arbres i sembrat flors en 

escocells de diferents espais no enjardinats. A més, descarten paviments durs 

al Passeig del Ter. 

 

• Proposta 6: 

Títol: jocs a la plaça 
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Breu descripció: ens agradaria tenir un tobogan i gronxadors a la plaça. Més 

sorra al sorral. Més espectacles de nens a la plaça. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè no 

és tècnicament o legalment viable. Els tècnics descarten la instal·lació de jocs 

infantils a la plaça ja que aquesta està concebuda per activitats i usos d’un 

altre tipus. A prop de la plaça comenten, al Passeig del Ter, ja hi ha un parc 

infantil amb diferents elements d’esbarjo per a infants. Manlleu disposa, a 

més, de 19 parcs infantils repartits per tot el municipi. 

 

• Proposta 13: 

Títol: reductors de velocitat al carrer 

Breu descripció: hi ha una mancança de reductors de velocitat al carrer, 

concretament a la carretera d’Olot 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada perquè serveis 

tècnics aporta que la carretera d’Olot no és competència municipal, doncs 

està a mans de la Diputació. 

 

• Proposta 39: 

Títol: mirador - observatori 

Breu descripció: es proposa la instal·lació d’un mirador – observatori a l’entorn 

natural per disposar d’accés a la flora i la fauna al costat del riu. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada perquè actualment 

al Passeig del Ter ja hi ha un aguait, construït recentment, com a resultat de 

la proposta del consistori infantil de 2021. Arran d’això, també hi ha un 

telescopi, amb un panell informatiu (que s’instal·larà properament) dels ocells 

que hi ha a la Devesa. A més, un aguait tampoc compliria l’objectiu d’aquest 

tipus d’estructura d’amagar les persones per a l’observació dels ocells ja que 

el Passeig del Ter és una zona molt concorreguda. És per totes aquestes raons, 

que es descarta la proposta. 

 

• Proposta 47: 

Títol: les presses no són bones! 

Breu descripció: es proposa la instal·lació d’un pas de vianants elevat o 

bandes de velocitat entre la plaça Sanglàs Alzina i el carrer Sescots, per evitar 
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que els cotxes agafin velocitat. Així no es produiran "rallies nocturns” ni 

possibles accidents a la sortida de la piscina o dels centres educatius i parcs. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada perquè la zona 

indicada sobre la qual es planteja l’actuació no és de titularitat municipal. 

 

• Propostes fusionades 50, 54 i 60: 

Títol: parc pel jovent 

Breu descripció: construir un parc pel jovent de 16 i més 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics va descartar la present 

proposta per considerar que caldria concretar millor quin tipus de parc es 

proposava per aquest col·lectiu, i també aportaven que al parc del Puig ja hi 

havia un parc infantil i, a l’hora, el municipi ja disposava d’un total de 19 parc 

repartits per tot el municipi. 

 

• Propostes fusionades 51, 56 i 59: 

Títol: bandes sonores 

Breu descripció: posar bandes sonores al Passeig de Sant Joan, a l’alçada del 

notari, perquè els cotxes corren molt. 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada perquè la zona 

indicada sobre la qual es planteja l’actuació no és de titularitat municipal. 

 

• Propostes fusionades 52, 55, 58, 68 i 69: 

Títol: il·luminació al pàrquing Puig - Teuleria 

Breu descripció: millorar la il·luminació al pàrquing Puig - Teuleria 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per serveis 

tècnics doncs aquests informen que aquesta ja és una actuació prevista per 

enguany en el marc de l’execució del projecte de substitució d’enllumenats 

finançat pel FEDER que duu a terme el Consell Comarcal. 

 

• Proposta 64A: 

Títol: contenidors 

Breu descripció: trobem a faltar alguns contenidors per abandonar-hi les 

deixalles 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

serveis tècnics informen que properament està previst el desplegament del 
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servei de recollida la recollida Porta a Porta amb la conseqüent eliminació dels 

contenidors del municipi. 

 

• Proposta 64B: 

Títol: renovar rètols 

Breu descripció: renovar els rètols de les plantes de l’Arboretum 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarta aquesta proposta 

perquè entén que compromet exercicis pressupostaris futurs o comportarà 

un manteniment important. Comenten que la retolació que hi havia anys 

enrere es va acabar traient ja que era objecte d’actes vandàlics freqüents i no 

es podia fer front a la despesa constant de substitució i manteniment 

associada. La funció pedagògica que oferia la senyalització original s’ha 

mantingut i potenciat amb el nou recorregut virtual de l’Arborètum inaugurat 

l’any 2021 i fet gràcies a un projecte d’aprenentatge i servei de l’Institut del Ter. 

A través del recorregut virtual es descobreix tota la informació de la 

senyalització original, la qual ha estat ampliada amb molts aspectes. A més, 

comenten que a les entrades de l’Arborètum hi ha tres tòtems informatius 

d’aquest recorregut i exposen la manera de com seguir-lo (com descarregar-

se l’App...). 

 

• Proposta 65A: 

Títol: font d’aigua al barri de la Cavalleria 

Breu descripció: instal·lar una font d’aigua al barri de la Cavalleria 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarten aquesta proposta 

doncs expliquen que el barri de la Cavalleria ja disposa d’alguna font, la del 

Passeig Sant Joan amb carrer Cavalleria, al Parc Montserrat, a l’Embarcador,...i 

comenten que a la proposta li manca especificar l’espai concret on hi ha 

aquesta necessitat expressada. De la mateixa manera, a les voreres i per les 

seves mides de pas reduïdes es descarta per temes d’accesibilitat. També 

comenten que tots els parcs infantils ja disposen de la seva corresponent font 

d’aigua.  

 

• Proposta 65B: 

Títol: zona limitada amb jocs infantils 

Breu descripció: habilitar una zona per jocs infantils de pilota 



Informe final dels Pressupostos Participatius 
de Manlleu 2022 

27 
 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada per la impossibilitat 

de disposar, al barri de la Salut, d’espais lliures per poder instal·lar pistes 

esportives. Serveis tècnics comenten, a més, que caldria concretar la ubicació 

proposada i tenir en compte la proximitat d’habitatges per les molèsties de 

soroll que acostumen a provocar aquestes infraestructures. 

 

• Proposta 65C: 

Títol: més vegetació al barri de la Teuleria 

Breu descripció: instal·lar més vegetació al barri de la Teuleria 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics municipal descarten aquesta 

proposta al·legant que el barri de la Teuleria disposa de bona part de 

l’arboreteum i el carrer Eduard Rifà, els quals ja disposen d’arbrat i superfície 

verda suficient. Quant a l’únic carrer no arbrat, el carrer de la Teuleria, 

l’amplada de les voreres és insuficient per encabir-hi nou arbrat. 

 

• Proposta 74: 

Títol: fer més verda i amable la rotonda de l’Avinguda Torrent Magí 

Breu descripció: fer més verda i amable la rotonda en qüestió 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

serveis tècnics al·leguen que la rotonda en qüestió va ser dissenyada amb un 

acabat de paviment de trencadís. Les seves reduïdes dimensions i la no 

disposició d’aigua a l’interior de la mateixa en dificulten la seva reconversió per 

enjardinar-la.    

 

• Proposta 94: 

Títol: carrer més net 

Breu descripció: canviar els arbres (til·lers) de l'avinguda Puigmal, de la 

mateixa manera que s'ha fet al carrer Eduard Rifà, per evitar la immensa 

quantitat de fulles i residus que queden a les voreres i als baixos de les cases. 

Motiu pel qual és desestimada: els til·lers de l’avinguda Puigmal, al·leguen 

serveis tècnics, a diferència de les alzines retirades al carrer Eduard Rifà es 

consideren adequats per a via pública. Un dels criteris alhora d’escollir 

espècies per cada carrer és precisament que aquestes siguin de fulla caduca. 

Tinguem present que qualsevol espècie d’arbre perd la fulla en major o menor 

quantitat, expliquen. Els tècnics i tècniques consideren que no és 
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tècnicament viable l’actuació doncs no es considera prou justificada la seva 

substitució. 

 

• Proposta 100: 

Títol: il·luminació de l’arboretum 

Breu descripció: la proposta planteja il·luminar la zona de l’Arboretum fins a 

la Font de Tarrés i també obrir la font que fa més de dos anys que es va parar. 

També arreglar la que es va posar nova. A vegades no es tracta de fer coses 

noves, sinó de fer el manteniment del que ja tenim. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarten la proposta doncs 

comenten que ja ha estat executada recentment. 

 

• Proposta 101: 

Títol: il·luminació pipican 

Breu descripció: proposo millorar la il·luminació del pipican 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarten la present proposta 

amb la raó que arran de l’ampliació de la deixalleria, cal traslladar el pipican. 

Per això, no es podran dur a terme inversions que no es podran amortitzar. 

 

• Propostes fusionades 102, 128 i 129 

Títol: ampliació carril bici 

Breu descripció: fer un ramal del carril bici fins a l'escola Pompeu Fabra. 

Aquest carril sortirà del carril bici actual a la plaça Sanglàs Alsina, passarà per 

davant de les piscines per la carretera d'Olot, arribarà fins a la següent rotonda 

i baixarà per l'Av. de la Garrotxa fins a la rotonda de la carretera de Roda 

(proposant 1). Estendre el carril bici de la plaça Sanglàs Alsina fins a l’escola 

Pompeu Fabra. Aquest carril sortiria de la plaça Sanglas Alsina, pujaria per la 

carretera d’Olot, per davant l’entrada de les Piscines, arribaria fins a la rotonda, 

i baixaria per l’avinguda Garrotxa fins la rotonda de la carretera de Roda. 

Aquesta proposta permetria seguir augmentant els carrils bici de Manlleu i 

fomentar l’ús de la bicicleta com a transport quotidià tot connectant una 

escola on moltes famílies en podrien fer ús (proposant 2). Per tal d'unir el 

centre de Manlleu amb la zona de les piscines (Barri de la Salut i Coromina), 

on ja hi ha un dels carrils bici de Manlleu, es podria crear un nou carril bici a la 
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carretera d'Olot. Aquest hauria de permetre de forma segura el pas de ciclistes 

en ambdós sentits de la marxa (proposant 3). 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarten aquesta proposta 

ja que al·leguen la impossibilitat de portar-hi a terme l’actuació en qüestió 

perquè tant la carretera d’Olot com la de Roda són competència de la 

Diputació.  

 

• Proposta 103: 

Títol: mobilitat elèctrica 

Breu descripció: la meva proposta per aquests barris és muntar carregadors 

per a la mobilitat elèctrica, amb la generació de plaques solars. I reparar el 

carregador que hi ha instal·lat a la deixalleria, ja que fa més de 15 dies que no 

funciona. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarten la proposta perquè 

compromet exercicis pressupostaris futurs i perquè comportarà un 

manteniment elevat. De fet, detallen que el pressupost d’inversió d’un punt 

semi-ràpid doble (com el de la deixalleria) alimentat amb plaques solars (tipus 

fotolinera) supera els 40.000€ d’inversió (38.522,20€ + 21% IVA), i per tant, la 

xifra destinada al procés participatiu. També afegeixen que durant el mes de 

març d’enguany el punt de càrrega de la deixalleria va estar aturat uns dies 

per tasques de manteniment i millora però des de llavors ja funciona. També 

expliquen que per potenciar la mobilitat elèctrica però connectats a la xarxa 

des de l’Ajuntament s’ha demanat subvenció a la Generalitat per instal·lar dos 

carregadors semi-ràpids per a vehicles elèctrics als barris objecte dels 

pressupostos participatius. Les ubicacions concretes seran  davant del Museu 

del Ter i de les piscines municipals. El preu de cadascun d’aquests carregadors 

és de 17.399,45€ (IVA inclòs). 

 

• Proposta 106: 

Títol: transformació carrer Passió / Cavalleria 

Breu descripció: milloraria la seguretat dels vianants perquè les voreres són 

molt estretes i milloraria la visibilitat dels comerços d'aquests dos carrers, 

perquè les persones podrien passejar de forma més agradable. 
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Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

supera el pressupost destinat al procés participatiu. Serveis tècnics comenta 

que convertir carrers en plataforma única supera els 40.000€. 

 

• Proposta 107: 

Títol: millorar la seguretat dels vianants 

Breu descripció: millorar la seguretat dels vianants en el tram comprès entre 

la rotonda de la Carretera de Roda i la rotonda de les piscines. Posaria un 

semàfor a l’alçada del Meskpa i posaria bandes rugoses perquè els cotxes no 

corrin tant. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè la 

Carretera de Roda no és de competència municipal.  

 

• Proposta 109: 

Títol: millora dels barris 

Breu descripció: instal·lar un gimnàs municipal o iniciar-ne els tràmits a nivell 

privat a la zona de les piscines. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè es 

necessitaria una licitació de l’espai i caldria fer un projecte esportiu, ja que 

s’hauria de tenir en compte la dinamització i gestió de l’espai a posteriori. A 

més, la sala és una aula de formació que s’utilitza per part dels instituts i cursos 

de formació. 

 

• Proposta 113: 

Títol: millorar el carrer Torrent de la Borina 

Breu descripció: posar voreres al C/ Torrent de la Borina, des de sota del riu 

Ter fins l’Esclat. Penso que és una Avinguda molt bonica com per tenir-la de 

la manera que està actualment. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

supera els 40.000€ destinats al procés. 

 

• Proposta 114: 

Títol: enderrocar l’edifici ocupat a la carretera d’Olot 

Breu descripció: proposo una actuació al voltant de l'edifici que hi ha ocupat 

a la carretera d'Olot, a prop de les piscines. Enderrocar-lo i fer habitatges i 
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pàrquings, i a les persones que ara viuen allà, reubicar-les en habitatges 

socials.  

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada doncs l’edifici en 

qüestió no és de competència municipal, es tracta d’una propietat privada. 

 

• Proposta 116: 

Títol: millorar l’espai del costat de l’edifici ocupat a prop de les piscines 

Breu descripció: a l'espai lliure que hi ha al costat de l'edifici ocupat (davant 

de la rotonda de les piscines), es podria arreglar el terra, posar gespa, fer un 

parc pels nens...per tal de millorar la imatge  i que no es vegi tan deixat. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

supera els 40.000€ destinats al procés. 

 

• Proposta 117: 

Títol: millora del carrer Cavalleria 

Breu descripció: proposo fer del carrer Cavalleria un carrer per vianants, de la 

mateixa manera que el carrer del Pont. Aquest carrer és molt transitat i 

gairebé no té voreres, cosa que dificulta la vida als vianants, i més si tenim en 

compte el trànsit de cotxets, cadires de rodes, carrets de compra, etc. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

supera els 40.000€ destinats al procés. 

 

• Proposta 118: 

Títol: posar il·luminació al carrer de l’Esquirol 

Breu descripció: degut al gran nombre de robatoris i al ser un passatge molt 

fosc, així com la facilitat que es dóna per abandonar les defecacions dels 

gossos, proposo aquesta actuació. Crec que tindria un cost mínim i és molt el 

què es guanyaria. Moltes gràcies per brindar l'oportunitat de poder proposar 

les mancances que trobem en els barris. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta es descarta doncs es tracta 

d’un passatge que no és competència municipal, és una propietat privada. 

 

• Proposta 119: 

Títol: fanals a l’Avinguda de la Garrotxa 
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Breu descripció: caldria tornar a posar els mateixos fanals que hi ha al carrer 

Cal Xic. Ja van ser posades uns dies però es van treure. Són de baix consum, 

blanques, il·luminen només cap a sota i sense contaminació lumínica i tenen 

gran poder lumínic. Proporcionen molta seguretat als vianants a les hores 

nocturnes i rebaixarien la factura mensual de l’Ajuntament.  

Motiu pel qual és desestimada: els serveis tècnics descarten aquesta 

proposta per considerar-la inviable tècnicament. Exposen que les llumeneres 

a què fa referència el proposant es van provar una sola nit i es va constatar que 

no eren les adequades i que no complien els requeriments lumínics per 

aquella zona. Les que hi ha ara instal·lades en substitució de les anteriors 

s’ajusten tècnicament als requeriments lumínics exigibles. 

 

• Proposta 122: 

Títol: instal·lació d’un element reductor de velocitat a la Carretera d'Olot 

Breu descripció: en aquesta carretera sovint se superen els límits de velocitat 

entre els trams de la rotonda del Passeig de Sant Joan i el carrer de Ripoll. 

Caldria incorporar algun element reductor de la velocitat com s'ha fet a 

d'altres carrers de Manlleu. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per serveis 

tècnics municipals perquè la carretera d’Olot és competència de la Diputació. 

 

• Proposta 125: 

Títol: instal·lar un pas elevat o un coixí berlinès reductor de la velocitat a la 

carretera de Roda amb el Carrer Sescorts. 

Breu descripció: proposo la instal·lació d’un pas elevat o un coixí berlinès per 

a reduir la velocitat dels vehicles i a la vegada també evitar carreres il·legals 

que es produeixen en alguna ocasió amb el perill que això comporta. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per serveis 

tècnics municipals perquè la carretera de Roda és competència de la 

Diputació. 

 

• Proposta 130: 

Títol: construir una vorera al carrer que porta de la carretera d’Olot a l’escola 

Pompeu Fabra 
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Breu descripció: proposo construir una vorera a la banda esquerra del carrer 

que va de la carretera d’Olot a l’escola Pompeu Fabra pel costat dels camps. 

Amb aquesta vorera es facilitaria el desplaçament de les famílies que 

accedeixen a l’escola Pompeu Fabra reduint la perillositat de circular pel voral 

d’un carrer amb molt volum de trànsit durant les entrades i sortides de 

l’escola.  

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta no passa perquè l’àmbit 

d’actuació proposat és un terreny privat, i per tant no és de competència 

municipal. 

 

• Proposta 132:  

Títol: parc infantil a la Plaça de les Dones del Ter 

Breu descripció: emplaço a la construcció d’un parc infantil per a la canalla 

del barri a la zona del Museu del Ter. Com a proposta se suggereix situar-lo a 

la nova plaça de les Dones del Ter. Actualment, el barri de la Cavalleria no 

disposa de cap parc infantil propi, havent de sortir sempre del barri.  

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics municipals descarten la 

proposta ja que al·leguen que malgrat és cert que dins els límits del barri de 

la Cavalleria no hi ha cap parc infantil, si que en les seves proximitats 

immediates (radi de 400m des del centre del barri) es poden trobar fins a 5 

parcs, alguns d’ells limitant directament amb el mateix barri. En total, 

recorden, Manlleu disposa de 19 parc infantils repartits per tot el municipi, 

considerant-se aquests suficients per cobrir les necessitats de la població. 

 

• Proposta 136: 

Títol: pavimentar les voreres del carrer Torrent de la Borina (de la plaça 

Sanglàs Alsina al Passeig del Ter) 

Breu descripció: la meva proposta planteja pavimentar les voreres del carrer 

Torrent de la Borina per tal que siguin accessibles i que quedin finalment 

urbanitzades. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta no és acceptada per serveis 

tècnics municipals al considerar que supera els 40.000€ destinats al procés. 

 

• Proposta 139: 

Títol: canvi d’il·luminació per LEDS al barri de la Salut 
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Breu descripció: canviar l'antic enllumenat del barri de la Salut per LEDS. 

Aquesta tecnologia gasta menys i il·lumina més.  

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta no és acceptada per serveis 

tècnics municipals al considerar que supera els 40.000€ destinats al procés. 

S’elevaria a més de 61.000€. 

 

• Proposta 140: 

Títol: millora de la visibilitat del pas de vianants de la carretera de Roda 

Breu descripció: la meva proposta planteja millorar la visibilitat del pas de 

vianants que hi ha entre el MesKPa i la piscina municipal. Aquest té una nul·la 

visibilitat i és molt perillós perquè els cotxes passen molt ràpid. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per serveis 

tècnics municipals perquè la carretera de Roda és competència de la 

Diputació. 

 

• Proposta 144: 

Títol: eixamplament de la vorera del carrer Cavalleria 

Breu descripció: el carrer Cavalleria es tracta d'un carrer estret. 

Conseqüentment, la vorera també es molt estreta en certes zones. La seva 

poca amplada no permet ni la circulació d'un cotxet ni de dos persones a la 

vegada (provocant  que calgui caminar per la calçada). Tenint en compte que 

aquest carrer és molt concorregut de cotxes provoca inseguretat i risc pels 

vianants. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

supera els 40.000€ destinats al procés. 

 

• Proposta 145: 

Títol: millorar la visibilitat dels passos de zebra de tot Manlleu 

Breu descripció: Per millorar la visibilitat als conductors, es podria deixar un 

espai semblant a la llargada d'un cotxe, abans d'arribar al pas zebra en el sentit 

de la marxa.  

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè el 

proposant no ubica la proposta en els barris del procés si no en tot el municipi. 

A més a més, no adjunta una descripció suficient que permeti estudiar i 

avaluar econòmicament la proposta. 
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• Proposta 147: 

Títol: introduir baranes plegables a la passera del Ter 

Breu descripció: proposo instal·lar baranes plegables a la passera del Ter per 

millorar la seguretat de la mateixa. Actualment és un perill tant per nens com 

per la gent gran donada la forma que té la pròpia passera i que no disposa de 

cap mesura per evitar caigudes al riu. Com a exemple, el pont que creua el Ter 

a la zona de les Masies de Roda (sota l'esquerda de Roda), disposa de baranes 

que en cas d'una avinguda forta poden ser fàcilment plegades per un operari 

i així l'aigua pot passar sense problema. Aquest projecte es va fer fa alguns 

anys i aprovat per l'ACA. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per serveis 

tècnics perquè la consideren inviable tècnicament. Comenten que en aquest 

tipus de passeres l’ACA prohibeix la col·locació d’obstacles físics que 

impedeixin el curs de l’aigua en cas d’avingudes, encara que siguin abatibles 

o plegables. 

 

• Proposta 148: 

Títol: millorar la il·luminació del pàrquing del Parc Torrent Magí 

Breu descripció: proposo millorar la il·luminació del pàrquing del Parc Torrent 

Magí, ja que quan es passeja de nit per allà, amb la falta de llum, fa cert 

respecte passar-hi. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè es 

tracta d’una actuació ja prevista per l’any 2022 en el marc de l’execució del 

projecte de substitució d’enllumenats finançat pel FEDER que duu a terme el 

Consell Comarcal. 

 

• Proposta 151: 

Títol: execució d'una zona verda prevista en el pla urbanístic i millora d'accés 

a la zona de serveis sanitaris del municipi 

Breu descripció: execució d'una zona verda prevista en el pla urbanístic i 

millora d'accés a la zona de serveis sanitaris del municipi 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè 

superaria l’import destinat al procés. 
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• Proposta 152B 

Títol: Preservació d'espais: parcs i zones de contenidors. Campanya de 

sensibilització 

Breu descripció: proposo una campanya de sensibilització per la correcció de 

l’incivisme i les bretolades. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarta la proposta perquè 

al·leguen que fa referència a campanyes de sensibilització cívica no a 

infraestructures que siguin competència de l’àrea de serveis territorials. 

 

• Proposta 38: 

Títol: falta de reductors de velocitat 

Breu descripció: proposo la instal·lació de reductors de velocitat al carrer del 

Ter 

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada perquè se situa fora 

de l’àmbit d’actuació del procés participatiu.  

 

• Propostes fusionades 45 i 46: 

Títol: millora del carrer de la Cavalleria 

Breu descripció: ampliació de les voreres del carrer Cavalleria i valorar si 

podria ser un carrer només per vianants. 

Motiu pel qual és desestimada: els serveis tècnics descarten aquesta 

proposta perquè caldria fer-hi una zona de prioritat invertida, per tal d’ampliar 

les voreres, i això superaria els 40.000€ destinats al procés. I per tal de valorar 

si es podria treure el trànsit caldria un estudi d’alternatives. 

 

• Propostes fusionades 53, 57 i 61: 

Títol: carpa fixa a la zona verda del Puig-Teuleria 

Breu descripció: aquesta proposta planteja posar una carpa fixa a la zona 

verda del pàrquing Puig-Teuleria, sota l’hospital, per poder fer activitats en cas 

de pluja. 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada perquè no 

és viable, ja que compromet exercicis pressupostaris futurs o comportarà un 

manteniment important 

 

• Proposta 62: 
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Títol: pista poliesportiva 

Breu descripció: proposo la instal·lació d’una pista poliesportiva al barri, per 

jugar a futbol i a bàsquet. Adaptar el parc del Puig per jugar a futbol (posar 2 

porteries). 

Motiu pel qual és desestimada: aquesta proposta és descartada per serveis 

tècnics perquè el lloc on es planteja posar la pista és un espai on s’hi projecta 

l’ampliació del CAP municipal. També perquè si es posa la pista al lloc 

demanat causarà problemes amb els veïns. 

 

• Proposta 77: 

Títol: zona de vianants 

Breu descripció: proposo fer zona de vianants el carrer de la Passió ja que no 

es pot passar per la vorera amb cotxet ni tampoc amb cadira de rodes. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarta aquesta proposta 

perquè l’import superaria la xifra destinada al procés. 

 

• Proposta 79: 

Títol: zona de vianants 

Breu descripció: proposo fer zona de vianants la part final del carrer Cavalleria, 

mantenint els aparcaments existents, ja que amb cotxet, cadira de rodes, etc. 

no es pot passar per la vorera (similar al carrer Sant Jordi). 

Motiu pel qual és desestimada: els serveis tècnics descarten aquesta 

proposta perquè caldria fer-hi una zona de prioritat invertida, per tal d’ampliar 

les voreres, i això superaria els 40.000€ destinats al procés. I per tal de valorar 

si es podria treure el trànsit caldria un estudi d’alternatives. 

 

• Proposta 96: 

Títol: veïns, carril bici i trànsit rodat 

Breu descripció: donar visibilitat, des dels garatges, del trànsit rodat, per tal 

d'evitar accidents, inclòs amb camions de gran tonatge, amb cotxes i 

furgonetes aparcades al voral. La visibilitat és 0.  

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarta aquesta proposta 

perquè no és tècnicament viable. Comenten que per guanyar visibilitat caldria 

prohibir l’estacionament (cal valorar cada entrada/sortida de garatges per 

allargar línies de guals). 
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• Proposta 99: 

Títol: millora de les voreres del carrer Castellot 

Breu descripció: milloraria les voreres per fer-les més amples i pensades pels 

vianants, restringint un sentit de la circulació dels vehicles. Ara hi ha els fanals 

que resten vorera i dues persones de costat hi caben justet i si pensem en 

cotxets i cadires de rodes...   

Motiu pel qual és desestimada: la proposta és descartada perquè superaria 

l’import de 40.000€ destinat al procés. 

  

• Proposta 108: 

Títol: millora dels barris 

Breu descripció: proposo millores d'àmbit d'imatge, d’il·luminació, de neteja i 

d’activació comercial a la carretera d'Olot. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarta la proposta doncs la 

carretera d’Olot no és competència municipal. 

 

• Proposta 146: 

Títol: asfaltat i senyalització de l’aparcament del carrer de la Indústria 

Breu descripció: proposo asfaltar i marcar delimitant les places d'aparcament 

i millorar la il·luminació de la zona, ja que quan plou s'omple de fang i tolls i és 

molt molest anar mullat o ple de fang. 

Motiu pel qual és desestimada: serveis tècnics descarten la proposta perquè 

afecta terrenys privats i, per tant, l’àmbit d’actuació no és de competència 

municipal. 

 

Finalment, les 14 propostes seleccionades per la ciutadania d’entre les 
validades pels serveis tècnics municipals van ser les següents: 

 

1. Posar papereres al barri de la Salut 

• Categoria: via pública 

• Ubicació: barri de la Salut 
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• Descripció de la proposta: Aquesta proposta planteja reforçar el 

nombre de papereres al barri tot afegint-ne 7 de noves. 

• Pressupost: 4.500 € 

2. Banda reductora de velocitat al carrer Miralles amb carrer Cavalleria 

• Categoria: mobilitat 

• Ubicació: carrer Miralles amb carrer Cavalleria 

• Descripció de la proposta: Aquesta proposta planteja la instal·lació 

d’un pas elevat al carrer Miralles, després de la rotonda amb el carrer 

Cavalleria, per tal de disminuir la velocitat dels cotxes. 

• Pressupost: 7.500 € 

3. Posar més bancs, taules de pícnic i arbres sota l'hospital 

• Categoria: via pública 

• Ubicació: sota l’Hospital de Sant Jaume 

• Descripció de la proposta: Es proposa posar més bancs, taules de 

pícnic i arbres sota l’hospital. D’aquesta manera, s’invertirà en 10 bancs, 

2 taules i 25 arbres. 

• Pressupost: 22.000 € 

4. Arreglar la pista esportiva del barri de la Coromina 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Ubicació: barri de la Coromina 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és arreglar la pista esportiva del 

barri de la Coromina instal·lant-hi portes i porteries protegides contra 

el vandalisme. 

• Pressupost: 15.000 € 

5. Més seguretat viària al carrer de Sant Martí 

• Categoria: mobilitat 

• Ubicació: barri de la Cavalleria 

• Descripció de la proposta: Aquesta proposta planteja elevar la cruïlla 

al llarg dels carrer implicats per poder reduir la velocitat dels vehicles. 
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• Pressupost: 12.000 € 

6. Millora de la seguretat a la carretera de Roda 

• Categoria: Millora de la seguretat a la carretera de Roda 

• Ubicació: zona de les piscines 

• Descripció de la proposta: Es preveu la instal·lació de 5 càmeres 

DOMO connectades a l’aplicació M7 a la rotonda de la plaça Alzina 

Sanglas, per procurar de reduir la velocitat dels vehicles i per protegir la 

zona de la piscina. 

• Pressupost: 8.500 € 

7. Instal·lació d’un radar i d’un pas elevat a l’avinguda Puigmal 

• Categoria: mobilitat 

• Ubicació: l’avinguda Puigmal 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és instal·lar un radar i un pas 

elevat perquè els vehicles no corrin tant a l’avinguda Puigmal, entre la 

rotonda de les Palmeres i la rotonda de la plaça dels Àlbers. 

• Pressupost: 35.500 € 

8. Elements reductors de velocitat a la zona de l’escola Pompeu Fabra 

de l’avinguda Garrotxa 

• Categoria: mobilitat 

• Ubicació: avinguda Garrotxa 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és col·locar dos coixins berlinesos, 

un per a cada sentit, per reduir la velocitat amb què circulen els vehicles 

a l’avinguda Garrotxa. Així, es pretén minimitzar el risc d’atropellament. 

Es dona la situació que, durant les entrades i sortides de l’escola 

Pompeu Fabra, un gran volum d’alumnes i les seves famílies travessen 

l’avinguda per on circulen vehicles a velocitat elevada i camions que 

van als polígons, sovint amb poca visibilitat degut als cotxes aparcats. 

• Pressupost: 8.000 € 

9. Instal·lar més taules de pícnic a la zona de l’Embarcador 
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• Categoria: via pública 

• Ubicació: zona de l’Embarcador 

• Descripció de la proposta: Aquesta proposa planteja la instal·lació de 

5 taules i cadires de fusta reproduint el model actual creat per l’Escola 

Taller, ja que durant la temporada d’estiu són molt utilitzades i, així, amb 

aquesta actuació es reforçaria la zona. 

• Pressupost: 30.000 € 

10. Millora de l’Embarcador 

• Categoria: via pública 

• Ubicació: zona de l’Embarcador 

• Descripció de la proposta: L’objectiu que planteja la proposta és 

millorar la platgeta i la baixada principal, com a conseqüència del 

desgast pel pas dels vehicles de manteniment de la passera i la llera del 

riu. 

• Pressupost: 15.000 € 

11. Circuit infantil amb elements naturals, integrats a l’entorn, a la zona 

de l’Arborètum 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Ubicació: parc de l'Arborètum 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és crear un circuit amb elements 

naturals que s'integrin a l'entorn i amb els quals es pugui aprofitar tot 

l'espai existent al parc. El parc de l'Arborètum és un pulmó verd de la 

nostra ciutat i cal fomentar-lo com a tal, incloent-hi elements 

respectuosos amb el medi ambient, que alhora ajudin a fer de la zona 

un punt de trobada per a les famílies de Manlleu. Es planteja, doncs, la 

possibilitat d’instal·lar una estructura amb caseta, una estructura de 

cordes d’equilibri i una tirolina, tot amb fusta de robínia. El pressupost 

n’inclou la instal·lació. 

• Pressupost: 40.000 € 

12. Instal·lació d’un parc per a mascotes a la Coromina Nord 
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• Categoria: infraestructures i recursos 

• Ubicació: entre el carrer Vilamontà i el carrer de la Indústria (la 

Coromina Nord). 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és instal·lar un parc per a 

mascotes com el que hi ha al Passeig del Ter. Cal un espai per passejar 

les nostres mascotes amb tranquil·litat i seguretat. S’instal·larà un 

tancat, el paviment i el mobiliari, així com també la font d’aigua 

corresponent. 

• Pressupost: 28.000 € 

13. Recorregut ambientat amb diferents figures de fusta a la zona de 

l’Arborètum 

• Categoria: infraestructures i recursos 

• Ubicació: parc de l'Arborètum 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és crear un recorregut amb 

diverses imatges de fusta (a l'estil del Bosc Encantat de Gurb) que 

s'integrin a l'entorn i amb els quals es pugui aprofitar tot l'espai existent 

al parc. Les imatges poden ser d'animals, d’éssers fantàstics, de la 

llegenda del Serpent... Així, es planteja instal·lar-hi unes 10 figures 

treballades de fusta, de temàtica animal i mediambiental. 

• Pressupost: 12.000 € 

14. Bandes reductores al carrer Cavalleria 

• Categoria: mobilitat 

• Ubicació: carrer Cavalleria 

• Descripció de la proposta: L’objectiu és instal·lar un coixí berlinès al 

carrer Cavalleria per tal de reduir la velocitat dels vehicles i millorar la 

seguretat dels vianants. 

• Pressupost: 4.000 € 

Cal aclarir que finalment van ser 14 i no 15 les seleccionades per la ciutadania 

doncs serveis tècnics municipals va acabar descartant-ne, a posteriori, la 

número 62 (pista poliesportiva) pels motius exposats anteriorment. Per acabar 
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d’afinar la proposta, i no generar dubtes en el marc de la votació, va prendre’s 

aquesta determinació. 

 

Resultats de la votació 

Les 14 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: 269 

• Número de vots emesos vàlids: 238 

• Número de vots presencials totals: 170 

• Número total de vots online: 99 

• Número de vots nuls: 31 

• Percentatge de participació: 1,53% 

Entre el 4 i el 18 de juliol s’ha dut a terme la votació dels 14 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 pressupost estimat per 

serveis tècnics: 

  Títol Recompte de 

vots 

Pressupost 

1 Millora de l’Embarcador 72 15.000 € 

2 Millora de la seguretat a la carretera de 

Roda 

56 8.500 € 



Informe final dels Pressupostos Participatius 
de Manlleu 2022 

44 
 

3 Circuit infantil amb elements naturals, 

integrats a l’entorn, a la zona de l’Arborètum 

52 40.000 € 

4 Bandes reductores al carrer Cavalleria 48 4.000 € 

5 Posar papereres al barri de la Salut 46 4.500 € 

6 Elements reductors de velocitat a la zona 

de l’escola Pompeu Fabra de l’avinguda 

Garrotxa 

42 8.000 € 

40.000 € 

7 Instal·lació d’un radar i d’un pas elevat a 

l’avinguda Puigmal 

33 35.500 € 

8 Banda reductora de velocitat al carrer 

Miralles amb carrer Cavalleria 

30 7.500 € 

9 Recorregut ambientat amb diferents 

figures de fusta a la zona de l’Arborètum 

29 12.000 € 

10 Més seguretat viària al carrer de Sant Martí 27 12.000 € 

11 Instal·lar més taules de pícnic a la zona de 

l’Embarcador 

22 30.000 € 

12 Posar més bancs, taules de pícnic i arbres 

sota l'hospital 

21 22.000 € 

13 Arreglar la pista esportiva del barri de la 

Coromina 

18 15.000 € 

14 Instal·lació d’un parc per a mascotes a la 

Coromina Nord 

6 28.000 € 
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Propostes de millora 

En aquest darrer apartat recollim tota una sèrie de propostes de millora i 

d’observacions 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 i reflexió de la Comissió de 

Garanties. D’aquesta manera, les presentem una a una: 

• En primer lloc, i de la mateixa manera que l’any passat, en aquesta 

tercera edició del procés participatiu s’ha tornat a permetre 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 als propers anys 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. 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 
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proposant qui tingui l’última paraula sobre com vol presentar la seva 

proposta o propostes. 

• En segon lloc, si bé en la present edició s’ha valorat orientar les 

propostes perquè aquestes s’emmarquessin en el capítol 6 de 

despeses, també de la mateixa manera que en l’any anterior, 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 participatius orientin les propostes cap al capítol esmentat, 

però si 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 tercer lloc, de l’experiència viscuda en aquesta tercera edició 

recomanem celebrar en les properes edicions una única presentació 

del procés participatiu per evitar de fer-ne dues com enguany i que 

l’afluència de públic no sigui la desitjada. Si bé la primera va funcionar 

força bé, l’assistència de la segona va ser fluixa. 

• En quart lloc, creiem que cal intensificar la campanya de comunicació 

en un sentit molt concret: la participació, tot i que el procés s’organitza 

cada any per barris, està oberta a tota la ciutadania empadronada a 

Manlleu. Entenem que deixar clar aquest missatge amb una major 

intensitat permetria assolir majors quotes de participació. 

• En cinquè lloc, sovint és comú i interessant oferir algun element de 

regal en els punts de recepció de propostes o de vots 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 sisè lloc, trobem imprescindible mantenir any rere any la recollida 

de propostes i de vots en el mode tradicional, és a dir, físic i presencial. 

Malgrat cal habilitar i difondre les vies telemàtiques per oferir més 

possibilitats i arribar a més públics, edició rere edició es constata que la 
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participació tradicional segueix tenint un pes cabdal i permet recollir 

molta participació. 

• En setè lloc, cal millorar l’enviament de la documentació (propostes i 

vots físics) des de l’Ajuntament cap a l’empresa coordinadora i 

dinamitzadora del procés. Tot i que l’entesa ha estat molt correcta, i 

l’esperit de col·laboració ha estat excel·lent un any més, creiem que 

aquest enviament ha d’estar fixat en unes dates concretes i en dues 

rondes, per evitar que aquest no sigui puntual i sí a partir de grans 

volums de documentació. 

• En vuitè i darrer lloc, cal afinar més en la ubicació i en la difusió dels 

diferents tallers de participació per tal d’assolir grans volums 

d’afluència de públic. Si bé el procés ha avançat i millorat quant al 

número de propostes i de vots finals, en alguns actes l’afluència ha estat 

menor de l’esperada. Tot i així, els diferents actors participants 

coincideixen per unanimitat en què els actes presencials generen 

comunitat i que, per tant, s’han de mantenir. 
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Annex 

Actes de les sessions de participació 

Acta de la primera sessió de la Comissió de Garanties 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE LA CAVALLERIA, LA 

SALUT, EL PUIG - LA TEULERIA, LA COROMINA (NO INDUSTRIALS) DE 

MANLLEU 2022 

Sessió de constitució de la Comissió de Garanties 

Fase I: Presentació i difusió del procés participatiu  

Data i hora: 08/03/2022, a les 19:30h 

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 

Assistència: Guillem Freixenet (Barri de la Cavalleria), Laura Febrer, Andrea 

López (Barri de la Coromina), Pere Sanchez (Barri de la Coromina), Pere 

Aguilar i Xavier Isern (Barri Puig-Teuleria), Núria Martínez (Regidora de 

Participació Ciutadana), Flory Martínez (CUP), Lluïsa Bautista (Junts), Estela 

Vázquez (PSC), Quico Zambrana (Regidor no adscrit), Mercè Sayol (Tècnica de 

Participació Ciutadana), Marc Serra (PortaCabot) i Andrea Altadill 

(PortaCabot).  

 

La Regidora, Núria Martínez, dona la benvinguda a totes les persones presents, 

es presenta i convida a la resta a fer-ho. Quan acaben, comença agraint-los-hi 

la participació i explica breument quina serà la seva funció. Segueix fent una 

presentació dels Pressupostos Participatius de Manlleu d’aquest any 

recordant els barris que hi participen.  

Tot seguit, passa la paraula a en Marc Serra (PortaCabot) que, de manera més 

tècnica, exposa les fases que s’aniran seguint i els objectius d’aquestes: 

• Fase I: consisteix en la presentació i difusió del procés participatiu, 

va del dia 21 de febrer al 4 d’abril. A dia d’avui,  el procés es troba 

immers en aquesta fase. Just la setmana passada es van realitzar les 

primeres sessions informatives i els tallers de generació de propostes. 
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Es comenta la baixa participació i es valora la idea de fer només una 

sessió de cara l’any vinent.  

També es remarca que durant el dia d’avui s’ha fet entrega de fulletons 

pels diferents establiments de tots els barris, l’Andrea Altadill 

(PortaCabot) i la Mercè Sayol (Tècnica de Participació Ciutadana), ho 

han dut a terme plegades per tal de poder oferir tota la informació 

necessària i esclarir dubtes a la ciutadania.  

• Fase II: es durà a terme la recollida de propostes del 21 de febrer al 4 

d’abril. 

• Fase III: es passarà a l’avaluació i validació de propostes a partir del 22 

d’abril i fins a l’1 de juny. En aquesta etapa es realitzaran dues reunions 

amb els serveis tècnics per poder fer un bon seguiment del procés. 

• Fase IV: durant els dies 2 i 30 de juny es durà a terme la selecció de les 

propostes. El dia 9 de juny es farà la segona reunió de la Comissió de 

Garanties per validar tot el procés i les decisions preses fins el moment. 

• Fase V: s’activarà la campanya del 4 al 16 de juliol.  

• Fase VI: es durà a terme la votació, la presentació de resultats i es 

deixarà tot llest per elaborar l’informe final. 

En acabar, es remarca quin ha estat l’objectiu de la sessió, és a dir, la 

constitució d’aquest òrgan de participació que serà 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 què 

s’anirà fent seguiment de com avança el procés. 

Per finalitzar la sessió, es resolen alguns dubtes i es confirma la següent 

trobada el dia 9 de juny.  

 

 

 

 

 



Informe final dels Pressupostos Participatius 
de Manlleu 2022 

50 
 

Acta de la segona sessió de la Comissió de Garanties 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE LA CAVALLERIA, LA 

SALUT, EL PUIG - LA TEULERIA, LA COROMINA (NO INDUSTRIALS) DE 

MANLLEU 2022 

Segona sessió de la Comissió de Garanties 

Fase IV: Selecció de les propostes. 

Data i hora: 09/06/2021, a les 19:30h 

Lloc:  Sala de plens de l’Ajuntament 

Assistència: Guillem Freixenet (Barri de la Cavalleria), Pedro Sánchez (Barri de 

la Coromina), Flory Martínez (CUP), Estela Vázquez (PSC), Xavier Isern (Barri del 

Puig – Teuleria), Pere Aguilar (Barri del Puig – teuleria), David Bosch (Regidor 

de Participació Ciutadana), Mercè Sayol (Tècnica de Participació Ciutadana) i 

Marc Serra (PortaCabot). 

Excusa la seva assistència l’Andrea Altadill (Portacabot). 

 

El Regidor David Bosch inicia la sessió donant la benvinguda als membres de 

la comissió i fent un resum general de la situació del procés.  

A continuació, Marc Serra, de PortaCabot, fa una breu explicació de la situació 

de les propostes presentades. Es recorda que aquesta fase de recollida de 

propostes va iniciar-se el dia 2 de juny i tindrà durada fins el dia 30 de juny. 

Els serveis tècnics ja han validat pràcticament totes les propostes tot i que 

falta acabar de tancar-ne algunes que estaran llestes pel dia 16 de juny, quan 

tindrà lloc la sessió de selecció de propostes amb la ciutadania. Aquí es 

presentaran totes les propostes validades pels serveis tècnics per tal que la 

ciutadania pugui escollir les que passaran a la fase de votacions. 

Es conclou l’acte agraint l’assistència i la participació a tots els membres de la 

Comissió de Garanties.  
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Acta de la tercera sessió de la Comissió de Garanties 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DELS BARRIS DE LA CAVALLERIA, LA 

SALUT, EL PUIG - LA TEULERIA, LA COROMINA (NO INDUSTRIALS) DE 

MANLLEU 2022 

Tercera sessió de la Comissió de Garanties 

Fase VI. Votació, presentació de resultats i elaboració de l’informe final  

Data i hora: 28/07/2022, a les 19:30h 

Lloc:  Museu del Ter 

Assistència: David Bosch (Regidor de Participació Ciutadana), Betlem Pares 

(Cap del servei), Andrea López (associació dels veïns de la Coromina), Flory 

Martínez (CUP), Lluïsa Bautista (Junts), l’Estela Vàzquez (PSC),  Marc Serra 

(PortaCabot) i ’Andrea Altadill (Portacabot). 

 

Abans de l’última reunió de la comissió de garanties se celebra minuts abans 

la presentació dels resultats del procés de manera pública. El Regidor David 

Bosch dona inici a la trobada amb una breu presentació del procés. Recorda 

les dates més rellevants, el funcionament del cribratge tant per part de 

Portacabot com dels serveis tècnics,... 

Tot seguit dona pas a en Marc Serra de Portacabot, l’empresa que ha 

coordinat tot el procés perquè presenti els resultats finals. 

A continuació, les persones assistents abandonen la sala i només resten les 

persones que formen part de la comissió de garanties.  

Quant a algunes reflexions aportades pels seus membres, s’observa un 

augment de la participació en comparació als darrers anys,  i es conclou que 

pot ser per múltiples factors. A més a més, es valora positivament el fet de 

mantenir el vot presencial ja que gran part de la població segueix preferint 

aquesta via. Per tant, aquest fet de ben segur que ha potenciat la participació.  

Per altra banda, es reflexiona sobre la manca de participació durant el taller 

de selecció de propostes. Es planteja si s’ha de mantenir el taller en qüestió o 

si s’ha de realitzar en un altre format. El factor de la ubicació va poder tirar 
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enrere a la ciutadania pel fet d’estar lluny o potser no es va difondre prou la 

jornada, es comenta. Tot i així, tota la comissió coincideix en què els actes 

presencials generen comunitat i que, per tant, s’ha de mantenir. 

Per tancar la sessió, es recorda que el boca-orella segueix sent una de les 

millors eines de difusió i que any rere any els pressupostos seran coneguts per 

més ciutadans i ciutadanes. 
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Material de difusió fet servir en el procés 

Full de presentació de propostes 
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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): 
 

 

 

 

 


