VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES PRESENTADES A LA PARTICIPACIÓ AL
PRESSUPOST DE MALGRAT DE MAR (01/07/2022)
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, aquest mes de maig del 2022, ha iniciat la seva segona edició de Participació de la ciutadania al Pressupost. Des del 31 de
maig fins al 19 de juny s’ha donat l’oportunitat per a què totes aquelles persones que volguessin poguessin presentar propostes a desenvolupar
per part de l’ajuntament amb un pressupost màxim de 50.000 €. En finalitzar el termini es van recollir un total de 36 propostes durant aquestes dates.
Un cop finalitzada aquesta fase, el següent pas del procés participatiu consistia en la valoració tècnica de les 36 propostes presentades per la
ciutadania atenent els criteris d’elegibilitat que trobareu a continuació, recollits en el Protocol del procés de participació de la ciutadania al Pressupost de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar 2022 i publicats a la plataforma del procés participatiu:
•
•
•
•
•
•

Que siguin competència municipal.
D’interès general, de poble o barri.
Que el seu cost no superi els 50.000 euros.
Executables en una anualitat.
Amb començament i final.
Viables tècnicament.

•
•
•
•
•

Que no suposin un cost addicional de contractació de personal o un
manteniment excessiu.
Que no comprometin pressupostos futurs.
Que no depenguin de finançament exterior.
Que no tinguin caràcter o incorporin criteris discriminatoris.
Que no afectin projectes en curs o planificats per l’Ajuntament.

Per dur a terme aquesta tasca, l’1 de juliol a les 11 h del matí es van reunir de manera online els membres de la Comissió Tècnica en representació de
les àrees de Qualitat de Vida, Serveis a les persones, Serveis Generals i Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament i mitjançant el suport d’un document que
recollia totes les propostes presentades amb la seva informació corresponent es van anar debatent les 36 propostes, que prèviament havien analitzat des
de les seves àrees amb el criteris d’elegibilitat, una a una, acceptant i rebutjant aquelles propostes que no complissin amb alguns dels criteris fixats i
justificant els motius pels quals eren rebutjades. En una següent fase les propostes que han superat aquesta valoració tècnica seran treballades pel Grup
Motor a fi de concretar-les i acabar-les d’ajustar als criteris d’elegibilitat anteriorment mencionats.
La informació que trobareu a continuació és el resultat de la sessió de treball amb les valoracions fetes pels membres de la Comissió Tècnica i on
podreu consultar les propostes agrupades en dos quadres diferenciats:
•
•

Propostes acceptades, que passen a ser treballades pel Grup Motor, reformulant-ne aquelles que així ho requereixin i que, en un segon moment,
seleccionarà un màxim de 20 per presentar-les davant la ciutadania a la fase de votacions.
Propostes rebutjades, que no han complert amb els criteris d’elegibilitat amb el motiu pel qual no poden passar a la següent fase.
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PROPOSTES ACCEPTADES QUE COMPLEIXEN ELS CRITERIS D’ELEGIBILITAT
N

Nom de l'actuació

Necessitat que vol
resoldre

Descripció de l'actuació

Ubicació

Observacions

Les barres d'exercici estan malmeses, caldria
reemplaçar-les per unes de noves.

Plaça del Camp
de la Figuera.

La proposta s’accepta

Carrer Salvador
Espriu i voltants

La proposta s’accepta

1

Renovació de les
Millorar la comoditat a l'hora
barres d'exercici
d'exercitar-se, sense fer-se
cal·listènic de la plaça
malbé les mans, etcètera
del Camp de la Figuera

2

Instal·lació de rampes
d'accés a les voreres
del carrer de Salvador
Espriu

Facilitar el pas a persones amb
cadires de rodes o amb
dificultats en la mobilitat en el
moment de creuar d'una vorera
a una altra

Millorar l'accessibilitat a les voreres del carrer
Salvador Espriu i voltants afegint petites
rampes d'accés en aquells passos de vianants
que no disposin fetes amb formigó amb les
quals puguin passar cadires de rodes i
persones amb dificultats de mobilitat.

3

Manteniment i
tancament de la zona
enjardinada del parc
adjacent a la piscina
municipal

Manteniment de la vegetació
del parc i acordonament de la
zona per no malmetre la zona
florida i enjardinada

Parc del costat
Mantenir en bon estat la vegetació del parc que
de la piscina
es troba al costat de la piscina municipal
municipal
d'estiu, mitjançant tanques que envoltin les
d'estiu a l'Avda
zones verdes i dificultin l'accés
Tarragona

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor
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4

Millora en l'accés i
diferenciació dels
espais destinats a
persones amb
mobilitat reduïda a les
platjes

5

Remolcs plataforma
per a cavalcada de
Reis i rua de Carnaval

6

Neteja de Grafitis i
pintades

Realitzar 3 intervencions a la platja per tal de
millorar l'accessibilitat:
1) Mantenir lliure el pas a la tarima, la gent
deixa bicicletes o roman allà, per permetre que
Diferenciar i donar a conèixer a
les persones grans i amb mobilitat reduïda
la ciutadania els espais de la
pugui estar-hi
platja destinats a aquelles
2) Aconseguir deixar lliure la zona d'accés als
persones amb mobilitat reduïda
banys gestionats per Creu Roja, que
i facilitar l'accés netejant i
normalment estan ocupats per persones a les
mantenint lliure
quals no està destinat aquest espai
3) Aplanar la duna que es troba al final de la
passarel·la de fusta que entra a la platja, a la
zona de La Pilona.
1 - Reduïr el pressupost que
destina (any rere any) la
Regidoria de Cultura per al
lloguer de carrosses per a la
cavalcada de Reis. 2 Potenciar la participació de la
ciutadania en la preparació de
Adquisició de 3 remolcs de format plataforma.
la cavalcada de Reis i
recuperar la Comissió
d'aquesta festa. 3 - Facilitar la
participació dels malgratencs
per a que puguin sortir
comparses de Carnaval del
nostre municipi.
Mantenir l'aspecte net del poble

Neteja de façanes per tal de que l'aspecte del
poble sigui net

La zona de
banys per
persones amb
mobilitat
reduïda i la
zona de La
Pilona

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

La proposta s’accepta

La proposta s’accepta
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7

8

Arranjament Pavelló
Germans Margall

Canvi parquet pavelló
Germans Margall

Substitució del parquet actual per un nou,
intentant a partir d'aquell moment tenir la
màxima cura d'ell per una llarga vida.
Arranjament de la pista exterior del pavelló,
convertint-la en una pista reglamentaria per a
Pavelló
diferents esports. Substitució del marcador
Germans
actual per un de baix consum, interactiu, que
Margall
permeti convertir-se en projector d'imatges.
Totes aquestes accions serien beneficioses per
a diferents entitats del poble, podent-se ajustar
al pressupost 50.000€.

Que les entitats que patinen puguin tenir accès
a aquest pavelló ja que estan molt limitades.
Només disposen d’un pavelló tancat que s’han
de repartir entre molts usuaris o una pista
oberta en la que passen fred a l’hivern

Pavelló
Germans
Margall

La proposta s’accepta,
però es dividirà en les
següents 3 propostes,
perquè les actuacions
plantejades superen el cost
màxim:
•
•
•

Renovació del parquet
del Pavelló Germans
Margall
Arranjament de la pista
exterior del pavelló
Germans Margall
Substitució del
marcador del Pavelló
Germans Margall

La proposta s’accepta i es
fusiona amb la proposta de
Renovació del parquet del
Pavelló Germans Margall
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9

Campanya control
dels gavians

10 Camí per a vianants

Recuperem els
voltants de l'estació.
Seguretat, primera
11
impressió que
s'emporten els
visitants

Considero que actualment a Malgrat hi ha
molta quantitat d'aquestes aus que, a part de
produir molta brutícia i soroll, perjudiquen
seriosament als veïns que els hi posen un niu a
la vora. L'actuació que proposo té dos eixos
diferenciats: per una part fer una campanya
informativa a tots els veïns amb recomanacions
de com impedir que aquestes aus facin els nius
Dur a terme una campanya de a les seves teulades, i si arriba el cas, saber
control dels gavians que hi ha a que han de fer i a on s'han de dirigir per
Tot el municipi
la població.
solucionar el problema; i per l'altra contractar
una empresa especialitzada que elimini els nius
que es localitzin tan en els teulats públics com
en els immobles privats que així ho sol·licitin.
En aquest cas es podria establir un preu públic
per actuació, a on l'Ajuntament subvencioni
parcialment el cost. D'aquesta manera els veïns
tindran una empresa de referència i podran fer
l'actuació a un preu assequible.

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

Ens trobem que no hi ha espai per poder
Crear un camí per poder anar
caminar segur. Una opció podria ser tapar la
caminant l en bici de Palafolls a
riera que passa per la dreta fent un sender. Es
malgrat
un pas molt transitat.

Ubicació:
carretera de
malgrat a
Blanes.

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

Plaça estació i
passos
subterranis

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

Més seguretat al voltant plaça estació i passos
subterranis per creuar les vies

VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES PRESENTADES A LA PARTICIPACIÓ AL
PRESSUPOST DE MALGRAT DE MAR (01/07/2022)

12

Posem en valor el molí
de la sal

Passarel·la de fusta
fins l'aigua per
13 minusvàlids o gent
amb mobilitat reduïda
a la platja de Malgrat

14

Necessitat a la que vol
Ampliació de voreres i
respondre: Voreres estretes o
voreres en mal estat
en mal estat.

El molí de la sal , o molí d'en Valeri, és un
edifici municipal, un bé d'interès local i en
aquests moments es troba en molt mal estat.
Seria molt interessant recuperar l'espai com a
escola de natura. Posar en valor el que havia
estat un dels molts molins que hi havia a la
nostra població mogut per la força de l'aigua,
fer-ne un centre d'interpretació.
Les persones grans o amb mobilitat reduïda
tenen dificultats per arribar fins l'aigua a la
platja de Malgrat. La passarel·la de fusta que hi
ha al davant del carrer d'en Blanch ajuda, però
no permet arribar fins la zona de l'aigua.
Proposo l'ampliació de voreres, ja que les que
actualment hi ha, sobretot al centre del poble,
són molt estretes. Hi ha carrers en les que 2
persones no poden passar alhora, una ha de
baixar obligatòriament a la calçada. No hi
caben els cotxets dobles, i tampoc cadires de
rodes, ja que la majoria tenen baixants per les
sortides de cotxes pels guals, amb el que
encara queden mes estretes, o baixants de
pluvials a les façanes i tubs sobresortint, o
cotxes aparcats amb els retrovisors
sobresortint...

Molí de la sal
https://patrimon
icultural.diba.ca
t/element/moliden-valeri

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

Exemple Carrer
Industria,
Aquesta proposta
Carrer del
s’accepta, però queda
Carme, Carrer
subjecte a adaptacions
Riera, Carrer
treballades pel Grup Motor
Passada…
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1er: col·locar dues porteries de futbol sala i
dues xarxes de vòlei permanents.
2on: col·locar una guingueta amb música que
ofereixi servei de bar/restaurant tant als
Dignificar i dinamitzar les
banyistes com a les pistes de vòlei i futbol i les
Dinamització de les
platges de Malgrat amb
15
corresponents lluminàries. La gestió de la
platges malgratenques propostes lúdiques, esportives i
guingueta hauria de ser pública, amb preus
culturals
públics aptes per tothom. 3er: col·locar una
tarima/escenari que permeti fer actes els
vespres d'estiu: teatre per menuts , concerts,
monòlegs, col·loquis,..
Permetre un aparcament segur
Aparcament consigna
i protegit de les inclemències
per bicicletes a
Habilitar el màxim nombre d'aparcaments
16
meteorològiques per les
l'aparcament antic
consignats per a bicicletes
bicicletes dels usuaris de la
sindicat
línia ferrocarril.
Col·locar panells solars a tots els edificis
públics malgratencs que reuneixin les
Panells solars a
Abaratir les despeses
17
condicions, d'aquesta manera abaratir les
edificis públics
elèctriques de l'ajuntament
despeses de l'ajuntament i de retruc, baixar
impostos al ciutadà

18 Gimnàs aire lliure

Aproximar l'opció d'un gimnàs
gratuït a tothom, 24h 7 dies
setmana

Col·locar diferents aparells i estructures a l'aire
lliure per poder fer exercici físic amb el propi
cos com a pes, conegut com a cal·listènia, i
treballar diferents grups musculars

A la sorra de la
platja de davant
del carrer Maó

Aparcament
antic sindicat.

Totes les
teulades
públiques
Al passeig de
llevant , a la
part de sorra,
entre la part
peatonal i el
mur de la via
del tren, a
l'alçada del
pàrquing de
l'estació

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

La proposta s’accepta

Aquesta proposta
s’accepta, però queda
subjecte a adaptacions
treballades pel Grup Motor

La proposta s’accepta
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PROPOSTES REBUTJADES QUE NO COMPLEIXEN ELS CRITERIS D’ELEGIBILITAT
N

Nom de l'actuació

Necessitat que
vol resoldre

Tapar forats
derivats de les
obres que s'hi fan
en el carrer

1

Tapar forats al carrer Marià Cubí

2

Permetre estacionar
a prop dels serveis
a aquelles persones
Accessibilitat a la zona de
que gaudeixin d'un
vianants amb cotxe per persones distintiu de mobilitat
amb mobilitat reduïda
reduïda per poder
realitzar gestions a
la zona sense rebre
sancions.

Descripció de l'actuació

Ubicació

Justificació tècnica

Cal més manteniment del paviment i
arreglar alguns forats a la vorera i a la
calçada del c/Marià Cubí i altres
carrers dels voltants, ja que és perillós
pel trànsit tant dels vianants com de
les bicicletes.

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè ja existeix un Pla de
c/Marià Cubí
manteniment de l’Ajuntament i
i altres
s’incorporarà l’arranjament d’aquest
carrer.

Donar un marge de temps per poder
estacionar el vehicle a la zona de
vianants en el tram del banc i
l'Ajuntament sense rebre cap sanció i
controlar les targetes de mobilitat
reduïda per tal que no es faci un ús
fraudulent (amb fotocòpies i altres
pràctiques)

Carrer del
Carme, tram
de
l'Ajuntament
i l'entitat
bancària

Aquesta proposta queda rebutjada, tot
i així queda recollida per l’Ajuntament
per ser incorporada en el Pla de gestió
d’accés a la zona de vianants.
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3

4

5

Per la bona
Millora del paviment i canalització
mobilitat de les
de Ramon Turró
persones

Manteniment del passeig de la
platja net

Ombra al nou passeig marítim

Reparar el paviment i les reixes de les
canonades d'aigua que hi ha a terra.

Carrer de
Ramon
Turró i zona
de vianants
en general

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè ja existeix un Pla de
pavimentació que preveu l’arranjament
d’aquest carrer.

Que la gent pugui
passejar pel
passeig
còmodament i
sense brutícia

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè es tracta d’una actuació de
Tram del
manteniment general que no té un
Mantenir net i lliure de brutícia el tram passeig on
començament i un final. Tot i així es
del passeig on es troben els comerços. es troben els
recull per tal de poder millorar el servei
comerços
de neteja i manteniment de l’espai
esmentat.

Necessitem ombra
pels passejants

Cal posar ombra al passeig (mitjançant
arbrat, pèrgoles o altres) ja que
Aquesta proposta queda rebutjada
Nou passeig
sobretot a l'estiu no s'hi pot estar de la
perquè excedeix el pressupost màxim
marítim
calor que fa. Només hi ha ombra a les
de 50.000 €.
terrasses.
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La creació o destinació d'un espai
proper al pavelló municipal i a les
escoles per poder fer horts urbans on
cultivar hortalisses, plantes
Per fomentar
aromàtiques i arbres fruiters perquè el A prop del
l'economia local,
pugui gestionar el col·lectiu de
pavelló i
l'oci i la convivència persones grans i que es converteixi en escoles
un espai comunitari on puguin
participar veïns i veïnes i centres
educatius perquè puguin treballar
tallers, etcètera.

6

Creació d'horts urbans

7

Que es reguli
l'entrada del Delta
per la població que
Tancament i adequació de l'espai
vulgui passejar per
del Delta de la Tordera
l'espai, anar a
pescar i fer
fotografies.

8

Pavelló poliesportiu

Manca d’hores per
les entitats
esportives

Aquesta proposta contempla tres
accions: Neteja i condicionament de
l'espai; Tancar l’accés els mesos de
nidificació i obrir-lo durant els mesos
d'hivern (els mesos que no hi ha hagi
nidificació) i Vigilància de l'espai amb
una persona que reguli les entrades

Delta de la
Tordera

Davant la manca d’hores i l’augment
de les activitats esportives al poble,
crec que una nova construcció d’un
Pavelló
Pavelló poliesportiu o l’ampliació de
germans
l’actual eliminant la plaça de davant del Margall
germans margall seria una solució fent
un parell o tres de pistes mes

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè excedeix el pressupost màxim
de 50.000 € i per dificultats en trobar
un espai dins del nucli urbà amb la
dimensió adequada per poder destinar
a la creació d’horts urbans.

Aquesta proposta està en procés de
regulació normativa i d’acord amb les
competències territorials s’està
treballant conjuntament amb
l’Ajuntament de Blanes.
Pel que fa a la part que afecta al
control i vigilància de la zona implica la
contractació de personal.

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè excedeix el pressupost màxim
de 50.000 €.
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9

Cobriment espai

10 Soterrament escombraries

Cambio urgente contenedores
11
basuras

Aprofitament d'un
espai per quan
plou.

Cobrir les peixateries velles amb un
sostre que pot ser mòbil

Dignificar zona escombraries per evitar
Condicionar zona
els freqüents episodis que es donen de
escombraries carrer
brossa escampada al costat del Centre
Alexander Fleming
Natzaret, proliferació de rates…

Los actuales están obsoletos

Peixateries
Velles

Aquesta proposta excedeix el
pressupost màxim de 50.000 € i
comporta implicacions urbanístiques
que alteren la façana de l’Ajuntament.

Carrer
Alexander
Fleming
front de la
plaça Giol i
Figuerola

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè l’Ajuntament té previst un canvi
en el de sistema recollida de residus
que caldrà implementar properament.

Avda.
Mediterrane
a y todo
Malgrat

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè l’Ajuntament té previst un canvi
en el de sistema recollida de residus
que caldrà implementar properament
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12 Creació d'un menjador social

Semàfors, els conductors no
13
paren al pas de vianants.

14 Ampliació llar infants municipal

Espai on poder proporcionar àpats a
les persones sense recursos. En
aquests moments s'ha d'ampliar o
repensar el menjador del Marià Cubí,
potser es podria obrir al municipi de
manera que es pogués fer servir no
només per escolars. Potser no només
podria fer-se servir per persones sense
recursos, potser la gent gran que viu
sola també el podria fer servir com un
espai d'acollida i de relació.
Els cotxes van molt ràpid, molts no
paren al pas de vianant i creuen molts
Posar semàfors per
nens sols. Ara estic a l' hospital i no
negligència dels
Avinguda
puc fer fotos. Però la zona Tarragona
conductors per no
Tarragona i
entre el panot, l'abadía, que hi ha
parar al pas de
costa brava
molts passos de vianants, i la costa
vianant.
brava per on està la botiga del basar , i
ja que estem tota la costa brava.

Donar màxima
cobertura a les
familias del poble i
voltants

Ampliació de la llar d.infants municipal
per tal de satisfer la demanda d les
families invertir en millores per
l.educació dels infants.(material,
espais de la llar...)

malgrat de
mar

Aquesta proposta queda rebutjada,
degut a les característiques del servei,
que compromet pressupostos futurs i
implica la contractació de personal.

Aquesta proposta queda rebutjada ja
que la instal·lació de semàfors per
regular la mobilitat és contrari al criteri
amb el que treballa la policia local.

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè excedeix el pressupost màxim
de 50.000 €.
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15 Pisos de protecció oficial

Omplir el centre del
municipi i reduir el
nombre
d'habitatges
abandonats

La meva proposta seria la de comprar
una casa abandonada de malgrat i ferhi un bloc de pisos per fer-los de
protecció oficial i així donar més vida al
centre del poble i millorar, si es
destinessin aquests diners anualment
a la causa, la situació tant d'ocupació
Centre
d'habitatges com de l'estètica del
centre del poble. Espero que us sembli
una bona idea i la voteu si ho trobeu
important. Això ajudaria a la llarga als
comerços també ja que la gent que ve
a viure a malgrat actualment gairebé
no coneix el centre. Gràcies.

16 Escola de musica municipal

Creació d'una
escola de música
municipal.

A qualsevol
Dotar a la població de cultura musical edifici públic. Aquesta proposta queda rebutjada
amb la creació d'una escola de música Abans hi era perquè excedeix el pressupost màxim
municipal i no privada, com passa ara. a Ca
de 50.000 €.
L'Arnau.

17 Asfaltat pàrquing

Asfaltat del
pàrquing camí del
pla.

Necessitat d’asfaltat del pàrquing,
actualment de terra i sots, que quan
plou es converteix en una bassa
gegant d’aigua on es fa molt difícil,
gairebé impossible aparcar.

Carrer camí
del pla

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè excedeix el pressupost màxim
de 50.000 €.

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè excedeix el pressupost màxim
de 50.000 €.
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Actualment, l'espai
que hi ha davant la
rotonda del centre
Cívic del Castell i la
Verneda, just al
començament del
carrer Lleida, és un
Neteja i condicionament de
espai brut i deixat,
Disposar d'un espai verd, d'ombra i
l'espai davant la rotonda del
on hi aparquen
18
descans en un lloc idíl·lic del municipi,
Centre Cívic del barri del Castell i vehicles sense cap
amb vistes al mar i a la muntanya.
la Verneda.
mena d'ordre. S'ha
de travessar la
vorera per aparcarhi. Aquest espai
està en una situació
privilegiada i és
podria destinar a
zona verda

Espai davant
la rotonda
del centre
Cívic del
barri del
Castell i la
Verneda,
just al
començame
nt del carrer
Lleida.

Aquesta proposta queda rebutjada
perquè ja existeix un Pla que preveu
l’adaptació i condicionament d’aquest
espai.

