
ACTA REUNIÓ CONCRECIÓ TÈCNICA DE LES 
PROPOSTES QUE PASSEN A LA FASE DE VOTACIONS 

 

 

Introducció 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar, ha iniciat aquest any 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 van poder 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. 

Aquestes propostes presentades per la ciutadania han passat una anàlisi tècnic 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 a més d’haver estat 

treballades en una sessió per part del Grup Motor per tal d’adaptar-les als criteris mencionats. 

L’últim pas, previ a l’inici de la fase de votacions ha consistit en la concreció per part dels serveis 

tècnics de com les propostes es portaran a terme en cas de ser escollides i quin import suposaran 

cadascuna d’elles del pressupost destinat a la Participació de la ciutadania al Pressupost. 

 

Reunió de la concreció tècnica de les propostes 

Així mateix, de la reunió realitzada el 16 de setembre a les 10.30h del matí, 

S’acorda: 

• L’endarreriment de la fase de votacions (prevista del 19 de setembre al 3 d’octubre) d’una 

setmana, sent aquesta del 26 de setembre al 10 d’octubre, ambdós inclosos per tal de poder 

preparar la campanya de difusió 

 

• De la concreció tècnica realitzada s’exclouen 6 propostes per no acabar de complir amb 

alguns criteris d’elegibilitat, a continuació trobareu una relació de quines són i els motius tècnics 

pels quals queden descartades.  

 

o Renovació del parquet del Pavelló Germans Margall 

Justificació tècnica: L’import valorat supera el pressupost màxim establert per proposta 

i es considera que l’estat del parquet del pavelló es troba en bon estat. 

 

o Substitució del marcador del Pavelló Germans Margall 

Justificació tècnica: L’import valorat de l’adquisició d’un nou marcador i de la instal·lació 

supera el pressupost màxim establert per proposta. 

 

o Camí per a vianants i bicicletes de Palafolls a Malgrat 

Justificació tècnica: L’import valorat supera el pressupost màxim establert per proposta. 

  

o Campanya de comunicació pel control de gavians 

Justificació tècnica: La proposta queda descartada ja que es considera que la proposta 

no és necessària. 

 

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

Justificació tècnica: Es valora que la proposta no és necessària ja que tots els passos 

del Carrer de Salvador Espriu actualment ja són adaptats. 

 

 

https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/5203/PROTOCOL_PARTICIPACI%C3%93_AL_PRESSUPOST_DE_MALGRAT.pdf
https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/5203/PROTOCOL_PARTICIPACI%C3%93_AL_PRESSUPOST_DE_MALGRAT.pdf
https://participa311-ajmalgrat.diba.cat/processes/participacio-pressupost
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o Adequació de la zona enjardinada del parc adjacent a la piscina municipal 

Justificació tècnica: Proposta descartada perquè actualment es troba en estat d’execució 

i en breu finalitzarà. 

 

• Les propostes que passen finalment a la fase de votacions queden concretades de la següent 

manera: 

 

1. Col·locar diferents aparells i estructures a l'aire lliure per poder fer 

exercici físic al Passeig de Mar 
Descripció: Col·locació d’aparells i estructures a l'aire lliure a la banda de la sorra del 

Passeig de Mar per poder fer exercici físic amb el propi cos i treballar diferents grups 

musculars. 

Ubicació: Passeig de Mar, a la banda de la sorra 

Import: 10.000 € 

 

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

Figuera 
Descripció: 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. 

Ubicació: Plaça del Camp de la Figuera 

Import: 20.000 € 

 

3. Arranjament de la pista exterior del Pavelló Germans Margall 
Descripció: Convertir la pista exterior del Pavelló Germans Margall en una pista de 

minibàsquet en la qual es puguin practicar diferents esports. 

Ubicació: Pavelló Germans Margall 

Import: 12.000 € 

 

4. Aparcament consigna per bicicletes a l’aparcament de l’antic sindicat 
Descripció: 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. 

Ubicació: Aparcament de l’antic sindicat 

Import: 30.000 € 

 

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

Carnaval 
Descripció: Adquisició de 3 remolcs de format plataforma per a la cavalcada de Reis 

i la rua de Carnaval. 

Ubicació: Cap 

Import: 7.000 € 

 

6. Posem en valor el molí de la sal 
Descripció: Primera fase de l’adequació de la part exterior de l’edifici i senyalitzar i 

explicar la història del molí de la sal 

Ubicació: Molí de la sal (Carrer de Zenòbia Camprubí, 3) 

Import: 50.000 € 
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7. Panells solars a edificis públics 
Descripció: Instal·lació de panells solars a l’edifici de l’ajuntament per reduir el consum 

energètic 

Ubicació: Ajuntament 

Import: 30.000 € 

 

8. Passeres fins l'aigua per persones amb mobilitat reduïda a la platja de 

Malgrat 
Descripció: Facilitar l'accés per persones amb mobilitat reduïda a la platja instal·lant 

passeres i allargant les ja existents de manera que puguin arribar de manera autònoma 

a una zona propera a l'aigua. 

Ubicació: Platja. Carrer Blanch. 

Import: 15.000 € 

 

9. Mobiliari esportiu per dinamitzar la platja 
Descripció: Instal·lar nous elements per a la pràctica lúdica i esportiva a la platja de 

Malgrat. 

Ubicació: Platja de Malgrat. 

Import: 10.000 € 

 

10. Arreglar i ampliar voreres del carrer de l’Avinguda del Carme 
Descripció: Ampliació i reparació d’un tram de la vorera de l’Avinguda del Carme 

Ubicació: Avinguda del Carme 

Import: 50.000 € 

 

11. Millorar la seguretat al voltant de la plaça de l'estació i  

passos subterranis per creuar les vies 
Descripció: Instal·lació de càmeres i elements dissuasius per augmentar la seguretat 

de la zona. 

Ubicació: Voltants de la plaça de l’estació 

Import: 18.000 € 

 

12. Actuació de grafits i pintades 
Descripció: Aplicació del producte d’antigrafits i repintat dels diferents espais del 

municipi que ho necessiten. 

Ubicació: Diferents espais de Malgrat 

Import: 20.000 € 

 

 



ACTA REUNIÓ CONCRECIÓ TÈCNICA DE LES 
PROPOSTES QUE PASSEN A LA FASE DE VOTACIONS 

 

 


