SESSIÓ DE TREBALL AMB EL GRUP MOTOR PER LA PARTICIPACIÓ AL PRESSUPOST DE
MALGRAT DE MAR (11/07/2022)
Introducció
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 totes aquelles persones que volguessin 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.
Un cop finalitzada aquesta fase, el següent pas del procés participatiu va consistir en la valoració tècnica de les 36 propostes presentades per la ciutadania
atenent els criteris d’elegibilitat 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:
Els resultats d’aquesta valoració realitzada per la Comissió Tècnica, que podeu consultar en el document Resultats de la Comissió Tècnica, van ser de:
•
•

18 Propostes rebutjades, que no han complert amb els criteris d’elegibilitat amb el motiu pel qual no poden passar a la següent fase.
18 Propostes acceptades, que passen a ser treballades pel Grup Motor, reformulant-ne aquelles que així ho requereixin.

Sessió amb el Grup Motor
En un segon pas, l’11 de juliol a les 17 h al Centre Cívic Malgrat es va realitzar una sessió de treball amb el Grup Motor dividida en dos moments:
1) Explicació de les propostes rebutjades i els motius pels quals aquestes quedaven descartades d’acord amb els criteris d’elegibilitat i de les propostes
que van ser acceptades, però amb matisacions.
2) Treball de les propostes acceptades susceptibles de poder afegir suggeriments per tal d’acabar-les d’ajustar als criteris d’elegibilitat i d’afegir
suggeriments de millora i prioritzant alguns dels seus elements per tal d’ajudar als serveis tècnics a com poder concretar les propostes.
D’aquesta sessió de treball amb el Grup Motor es van obtenir els resultats que trobareu a continuació i que l’equip de serveis tècnics de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar tindrà en consideració per tal de concretar i pressupostar les propostes per a la fase de votacions, que s’obrirà el proper 19 de setembre
fins al 3 d’octubre, ambdós dies inclosos.
Les propostes van quedar dividides de la següent manera:
•
•
•

8 Propostes que passen sense cap suggeriment de reformulació
7 Propostes que passen amb suggeriments de reformulació
4 Propostes que són susceptibles de fusionar-se
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PROPOSTES QUE PASSEN SENSE CAP SUGGERIMENT DE REFORMULACIÓ
N

1

2

Nom de l'actuació

Renovació de les barres d'exercici cal·listènic
de la plaça del Camp de la Figuera

Renovació del parquet del Pavelló Germans
Margall

Descripció de l'actuació

L’actuació consisteix en la substitució de les actuals barres d’exercici de la Plaça del Camp de la
Figuera, que es troben malmeses, per unes de noves per tal de millorar la comoditat a l'hora
d'exercitar-se, sense fer-se malbé les mans.

Aquestes actuacions provenen de dues propostes presentades per dos ciutadans diferents. Una
d’elles ha estat dividida en 3 propostes perquè la Comissió Tècnica va valorar que les diferents
actuacions plantejades en una de les dues propostes es superava el pressupost màxim.
•
•

3

Arranjament de la pista exterior del Pavelló
Germans Margall

•

Renovació del parquet del Pavelló Germans Margall: Pel que fa a aquesta actuació va ser
fusionada i presentada davant del Grup Motor com una mateixa proposta en la que es demanava
renovar el parquet del pavelló
Arranjament de la pista exterior del pavelló Germans Margall: Es proposa convertir la pista
exterior del pavelló en una pista reglamentària en la qual es puguin practicar diferents esports.
Substitució del marcador del Pavelló Germans Margall: La proposta consisteix en l’adquisició
d’un nou marcador de baix consum, interactiu i amb projecció d’imatges que substitueixi l’actual.
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4

Substitució del marcador del Pavelló Germans
Margall

5

Aparcament consigna per bicicletes a
l’aparcament de l’antic sindicat

La instal·lació a l’aparcament de l’antic sindicat d’aparcaments segurs i protegits de les inclemències
meteorològiques per les bicicletes dels usuaris de la línia ferrocarril.

6

Adquirir 3 remolcs amb plataforma per a la
cavalcada de Reis i la rua de Carnaval

L’actuació consisteix en l’adquisició de 3 remolcs de format plataforma.

7

Instal·lació de petites rampes d'accés fetes de formigó en aquells passos de vianants que no disposin
Instal·lació de rampes d'accés a les voreres del
del carrer Salvador Espriu i voltants per facilitar el pas de cadires de rodes i persones amb dificultats
carrer de Salvador Espriu
de mobilitat en el moment de creuar d'una vorera a una altra.

8

Actuació de Grafits i pintades

L’actuació consisteix en una neteja puntual de totes aquelles façanes del municipi que així ho
necessitin per tal que l'aspecte del poble sigui net.
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PROPOSTES QUE PASSEN AMB SUGGERIMENTS DE REFORMULACIÓ
N

Nom de l'actuació

Descripció de l'actuació

1

Panells solars a edificis públics

Instal·lació de panells solars en aquells edificis públics amb major consum energètic que reuneixin
les condicions per tal d’abaratir les despeses de l'Ajuntament.

2

Millorar la seguretat al voltant de la plaça de
l’estació i passos subterranis per creuar les
vies

Instal·lació d’elements de seguretat o dissuasius a la plaça de l’estació i passos subterranis per
creuar les vies.

3

Posem en valor el molí de la sal

El molí de la sal, o molí d'en Valeri, és un edifici municipal i un bé d'interès local i en aquests
moments es troba en mal estat. L’actuació proposada consisteix en recuperar l'espai com a escola de
natura o centre d’interpretació i posar en valor mitjançant un cartell que senyalitzi o expliqui la història
del que havia estat un dels molts molins de Malgrat mogut per la força de l'aigua.
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4

Adequació de la zona enjardinada del parc
adjacent a la piscina municipal

Mantenir en bon estat la flora del parc que es troba al costat de la piscina municipal d'estiu, en
l’Avinguda Tarragona, acordonant la zona verda per dificultar l'accés i no malmetre l’espai i creant un
camí per creuar de l’Avinguda Tarragona a l’Avinguda de la Costa Brava carrer a un altre.

5

Campanya de comunicació pel control dels
gavians

L'actuació consisteix en dur a terme una campanya informativa a tots els veïns amb recomanacions
de com impedir que aquestes aus facin els nius a les seves teulades, i si arriba el cas, saber que han
de fer i a on s'han de dirigir per solucionar el problema.

Camí per a vianants i bicicletes

L’actuació consisteix en crear un camí segur per poder anar caminant i en bici de Palafolls a Malgrat.
Es tracta d’un pas molt transitat que no disposa d’un espai per poder caminar segur. Es proposa
tapar la riera que passa per la dreta fent un sender o bé senyalitzar amb pintura sobre l’asfalt i algun
altre element divisor per tal de diferenciar l’espai destinat al pas de vehicles i el de vianants i
bicicletes.

6

L’actuació proposa ampliar i reparar voreres en mal estat dels carrers Industria i carrer del Carme a
valorar pels tècnics municipals.
7

Ampliació de voreres i voreres en mal estat del
La motivació de la proposta respon a la problemàtica de l’estretor de carrers al centre del municipi
carrer Industria o carrer del Carme
pels quals no poden passar 2 persones alhora, no hi caben cotxets dobles i cadires de rodes, ja que
la majoria tenen rampes de guals i altres obstacles com poden ser elements que sobresurten de les
façanes.
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PROPOSTES QUE SÓN SUSCEPTIBLES DE FUSIONAR-SE
N

Nom de l'actuació

Descripció de l'actuació

Mobiliari esportiu per dinamitzar la platja

Per tal de dinamitzar les platges de Malgrat es proposa instal·lar a la part de la sorra de la platja,
davant del carrer Maó:
• Dues porteries de futbol sala
• Dues xarxes de vòlei permanents.
• Una tarima que permeti fer actes els vespres d'estiu: teatre per menuts, concerts, monòlegs,
col·loquis, etcètera.

Col·locar diferents aparells i estructures a
l’aire lliure per poder fer exercici físic al
Passeig de Llevant

Col·locar diferents aparells i estructures a l'aire lliure per poder fer exercici físic amb el propi cos i
treballar diferents grups musculars. Es proposa com a ubicació el passeig de llevant, a la part de la
sorra, entre la zona de vianants i el mur de la via del tren, a l'alçada del pàrquing de l'estació.

1

2

Passarel·la de fusta fins l'aigua per
L’actuació consisteix en allargar la passarel·la de fusta que hi ha al davant del carrer d'en Blanch per
minusvàlids o gent amb mobilitat reduïda a la facilitar que les persones grans o amb mobilitat reduïda puguin arribar de manera autònoma a la
platja de Malgrat
zona de l'aigua.
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L’actuació consisteix en diferenciar i donar a conèixer a la ciutadania els espais de la platja destinats
a aquelles persones amb mobilitat reduïda i facilitar l'accés netejant i mantenint lliure d’obstacles.
Millora en l'accés i diferenciació dels espais
destinats a persones amb mobilitat reduïda a
les platges

Es proposa realitzar 3 intervencions a la platja per tal de millorar l'accessibilitat:
1) Mantenir lliure el pas a la tarima, on la gent deixa bicicletes o roman allà, per permetre que les
persones grans i amb mobilitat reduïda pugui estar-hi
2) Aconseguir deixar lliure la zona d'accés als banys gestionats per Creu Roja, que normalment estan
ocupats per persones a les 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.

