
Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Cobriment dels escocells dels arbres per 

anivellar-los a la mateixa alçada de la vorera i afavorir 
una mobilitat dels vianants més segura, que eviti 
possibles caigudes i elimini barreres arquitectòniques. 
També suposaria engrandir les voreres i un estalvi en 
neteja, ja que els escocells són niu de brutícia, on 
creixen herbes i que son utilitzats com a pipicans. 
El sistema es utilitzat en moltes poblacions amb un 
material permeable que s’ajusta al tronc de l’arbre, 
sense impedir el seu normal desenvolupament i 
permet l’humectació de les arrels i el control de 
l’evaporació.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
El cost estimat del cobriment de cada escocell varia en funció de la forma i mida d’aquest, per 
tant es quantifica en un cost aproximat entre 105 i 135 €/escocell.  
Tècnicament seria possible el cobriment amb un sistema compost per una capa inferior de 
grava de cantells rodons i una capa superior de resines i cautxú; sistema que permet que el 
conjunt sigui permeable a l’aigua i permet el creixement natural de l’arbre, garantint alhora la 
mobilitat segura dels vianants i facilitant les tasques de neteja.  
Caldria fer un estudi acurat sobre en quins vials o places del municipi aquesta actuació seria 
més adequada i quantificar quants escocells es podrien cobrir.  
El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria, tenint en compte sempre que el 
nombre màxim d’escocells que es podrien cobrir variarà segons la mida i forma d’aquests i 
s’estima entre uns 295 i 480.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Condicionament de parcs infantils 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
En primer lloc cal tenir en compte que en l’actualitat està vigent un contracte per a la 
inspecció, reparació i manteniment dels elements de jocs infantils instal·lats en el municipi, i 
que el manteniment general dels parcs es realitza des de l’Ajuntament.  
En el cas que la proposta de condicionament dels parcs infantils faci referència a la instal·lació 
de més elements de jocs infantils o altres elements de mobiliari urbà caldria fer una avaluació 
i estudi de quines mancances existeixen en els parcs infantils.  
La valoració tècnica i del cost de la proposta resulta dificultosa per la manca de concreció 
d’aquesta. Com a criteri general es podria aplicar com a cost de millora d’un parc infantil un 
valor de 130 €/m². Tenint en compte la disponibilitat pressupostaria s’estima que seria 
possible la millora d’una superfície de parcs infantils aproximada de 300 m², però sense 
disposar de més informació i concreció sobre les actuacions necessàries aquesta aproximació 
pot resultar poc exacte.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Col·locació de desfibril·ladors a les 
escoles. DEA I OVACE 
Dotar a les tres escoles del municipi i 
l'institut, del DEA ( Desfibril·lació  Externa 
Automàtica) i OVACE (aparell per 
l'Obstrucció de la Via Aèria per Cos 
Estrany). 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
El cost estimat d’un desfibril·lador instal·lat seria de l’ordre de 2.400 euros 
El cost estimat per a la instal·lació d’un Ovace, de l’ordre de 300 euros. 
Tècnicament aquests equips es poden instal·lar a les tres escoles del municipi. 
Als efectes de màxim aprofitament, caldria estudiar si les escoles són el punt més adient per a 
la instal·lació de desfibril·ladors. 
El cost dels equips és assumible per les disponibilitats pressupostàries. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Generadors de corrent per poder disposar 
de llum elèctrica en cas d'una catàstrofe o 
emergència per atendre a la població. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
El cost estimat d’un generador, segons la persona que ha presentat la proposta  seria de l’ordre de 
2.500 euros   (3.025 euros IVA inclòs). Tècnicament es considera que caldria un estudi més ampli en 
aquest camp, com ara: 
Ubicació del(s) grup(s) electrogen(s).  
Equipament o local on es destinaria. 
Aplicacions i finalitat. 
Si està previst per a un local o equipament concret, cal estudiar quins circuïts elèctrics s’haurien de 
commutar . 
La instal·lació elèctrica receptora que s’hauria de commutar al grup electrogen ha d’estar 
prèviament preparada i/o revisada. De manera que es recomana que, prèviament a realitzar alguna 
inversió en aquest(s) equip(s), es realitzi un estudi sobre els aspectes esmentats i,  especialment les 
necessitats a cobrir, i es defineixi la totalitat de la inversió a realitzar. 
El cost del s equips és assumible per les disponibilitats pressupostàries, especialment en el cas 
d’adquisició de generadors portàtils de poca potència, però podria requerir inversions addicionals 
no contemplades. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Millora de la sala de musculació  
amb la renovació de les màquines i 
bicicletes, més assortit de màquines i 
el·líptiques, més amplitud horària i una 
neteja periòdica. En definitiva, fer una sala 
més òptima, aprofitable, condicionada i de 
qualitat. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
És viable arreglar i posar diferents màquines de musculació, bicicletes, etc. 
No és viable posar més amplitud d’horaris, perquè la sala ha d’estar oberta en horari del 
pavelló per la vigilància del conserge, que és de 16.30 h a 22.30 h, de dilluns a divendres. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Millora de les condicions de Tres Pins 
sobretot la part que envolta els dos parcs, fent èmfasi 
en la vegetació pública i privada (arbustos que fan de 
tanques als jardins del parc central). Aquests barren el 
pas als vianants i són un lloc privilegiat per a la cria de 
mosquits i ocasionen un excés d'aquests a la zona. La 
sorra dels parcs genera brutícia estancada, sobretot 
caques de gos diàries. Proposta de posar cautxú sota 
els balancins etc., i renovar la sorra periòdicament. 
 
Seria interessant que el parc infantil estigués bé, ja 
que tot i ser gran, pocs nens hi poden jugar, ja que és 
molt perillós per als infants més petits. A més seria 
prudent poder posar una tanca per tal d’evitar que  els 
infants marxin. Recordem que cap dels parcs infantils 
de la Ràpita tenen un límit de fusta.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 

Tenint en consideració que la problemàtica relativa al mosquit tigre no és específica del sector de 
Tres Pins, tenint en compte que ja s’han estat aplicant algunes mesures correctores en aquest 
sector, i sobretot considerant que justament en l’actualitat s’està elaborant un estudi sobre la 
presència de mosquits a Santa Margarida i els Monjos que té per objectiu assessorar l’Ajuntament 
per reduir-ne l'abundància, no es considera pertinent admetre la present proposta, doncs un cop 
finalitzat aquest estudi es podran preveure actuacions més específiques a Tres Pins i en altres 
sectors i, alhora, es podrà fer una estimació del cost de les actuacions que se’n puguin derivar. 
  
La valoració tècnica i del cost de la proposta resulta dificultosa per la manca de concreció d’aquesta. 
Com a criteri general es podria aplicar com a cost de millora d’un parc infantil un valor de 130 €/m². 
Per tant una primera aproximació al cost d’aquesta proposta, tenint en compte la superfície del parc 
de 240 m², és de 31.200 €. La instal·lació d’una tanca en el perímetre del parc, una tanca apte per a 
la col·locació en zones utilitzades per infants, es calcula en uns 8.840 €.  
El cost s’estima assumible per la disponibilitat pressupostaria, però sense disposar de més 
informació i concreció sobre les actuacions necessàries aquesta estimació pot ser no concloent.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Taules de fusta als parcs 
Proposo que es posin taules de fusta de 
pícnic als parcs, per poder berenar, 
celebrar aniversaris, crear llocs de reunió 
entre amics...  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
El cost estimat del subministrament i col·locació d’una taula de fusta d’avet nòrdic o similar 
tractada amb autoclau amb seients incorporats i mides aproximades 1,60x180 m s’estima en 
450 € per peça.  
Tècnicament seria possible el cobriment amb un sistema compost per una capa inferior de 
grava de cantells rodons i una capa superior de resines i cautxú; sistema que permet que el 
conjunt sigui permeable a l’aigua i permet el creixement natural de l’arbre, garantint alhora la 
mobilitat segura dels vianants i facilitant les tasques de neteja.  
Caldria fer un estudi acurat sobre en quins parcs del municipi aquesta actuació seria més 
adequada i determinar-ne l’emplaçament més adient.  
El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria, s’estima que seria possible la 
col·locació de més de 80 taules.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Millores accessibilitat 
Canviar dobles portes d’accés a equipaments 
municipals com el CAP, la Biblioteca o l’Ajuntament per 
portes amb detecció de presència. 
Afegir elements, jocs o mobiliari adaptat als parcs i 
zones infantils. 
Millorar zones d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda, ja que hi ha mobiliari urbà que 
impedeix l’ús. Per exemple davant de la farmàcia 
Ràfols, treure l’arbre i assegurar una distància de 
descàrrega de 2,5m al darrere. A la plçaça de la 
Biblioteca treure les pilones que dificulten descarregar 
pel lateral. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 

En primer lloc cal tenir en compte que actualment ja està adjudicat un contracte per a la substitució 
de les portes del CAP del nucli dels Monjos, i ja està redactat i aprovat un projecte per a la 
substitució de les portes de la biblioteca. Aquestes substitucions milloraran l’accessibilitat a aquests 
dos equipaments.  
El cost estimat per a la substitució de les portes de l’Ajuntament per unes portes que en milloressin 
l’accessibilitat s’estima en uns 5.000 €.  Pel que fa a la proposta d’afegir mobiliari adaptat als parcs i 
zones infantils tècnicament és possible, però estimar el cost no és possible sense poder quantificar 
quants elements s’haurien d’instal·lar i quin tipus d’elements, ja que elements de mobiliari de joc 
infantil adaptat n’hi ha de molts tipus amb un rang de preus molt ampli.  
La proposta també inclou millorar les zones d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. En 
aquest sentit caldria fer un estudi molt acurat i extensiu a les condicions de les places d’aparcament 
adaptades, i en el cas de detectar deficiències valorar les possibilitats de millora.  
Tot i que es creu una proposta avantatjosa pel municipi l’estimació del cost total d’aquesta resulta 
dificultosa per la manca de concreció, la proposta hauria d’incloure la fase d’estudi de les 
mancances en els espais públics i les solucions adequades per a cada una.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

A la vora del riu 
Condicionar un tram del riu Foix, comprés entre el 
pont de l'autopista i el carrer de la Farinera (a la 
alçada de la empresa IVECO), com a zona de passeig 
per gaudir-la tant a peu com en bicicleta i donar així al 
municipi un lloc més on anar amb les famílies i 
contribuir tant al manteniment del riu Foix com a 
incrementar en el municipi els espais verds. 
Proposta feta amb el recolzament dels clubs ciclistes: 
Montbiker/Beteteros Independents/PC Foix/BttTerra i 

SpeedBike. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
Es considera que qualsevol actuació que pugui ajudar a donar compliment a l’objectiu de 
recuperar la funcionalitat ecològica del riu al seu pas pel municipi i la vinculació de la 
ciutadania de Santa Margarida i els Monjos a aquest espai natural és susceptible de ser 
impulsat mitjançant la definició d’un projecte concret degudament pressupostat i finançat. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Millores al local de la Costa Daurada 
Dotar de millors serveis el local social de la  
Costa Daurada pel que fa a la 
insonorització, calefacció i les instal·lacions 
de les que disposa. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
Tècnicament no es preveu que hi hagin dificultats per a millorar les característiques del local 
de la Costa Daurada en relació a les seves instal·lacions i a la seu aïllament tèrmic i acústic. 
Això no obstant prèviament caldria un estudi de les prestacions i condicions actuals i una 
valoració de les possibles solucions a adoptar. Fins a no definir les actuacions necessàries no 
és possible estimar el seu cost, però com a criteri general es podria aplicar un cost orientatiu 
de les millores proposades de 250-300 €/m²  
El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria ja que, tenint en compte que la 
superfície del local és d’uns 75 m², s’estima un cost total d’uns 22.000 €, tenint en compte 
que sense una major concreció sobre les actuacions necessàries aquesta estimació pot ser no 
concloent. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Canviadors de bebè als equipaments 
municipals 
Les famílies i cuidadores d'infants en edats entre els 0 
i els 3 anys, tenen la necessitat de canviar el bolquer 
dels seus infants siguin on siguin.  
El municipi té diferents equipaments municipals que 
podrien servir per poder-ho fer còmodament i d'una 
manera segura (i no haver-ho de fer a la taula d'un 
bar, al terra, dins el cotxet,....). No tots els 
equipaments estan dotats de canviadors i la proposta 
seria mirar quins equipaments en tenen i quins no i 
poder-ne posar. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
En primer lloc cal tenir en compte que actualment ja estan instal·lats canviadors de bebès a la 
biblioteca municipal, al punt d’informació del mercat i a la ludoteca.  
El cost estimat de la col·locació de canviadors de bebès de paret, de material tipus polietilè i 
amb ancoratges de paret d’acer, que compleixin totes les garanties de seguretat i higiene, és 
de 290 € per unitat.  
Tècnicament s’hauria de fer un estudi per determinar si les condicions de les zones dels 
equipaments on s’haurien d’instal·lar els canviadors compleixen els requisits d’espai suficients 
o si seria necessària alguna actuació complementària.  
El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria, tenint en compte que els cost per 
unitat permet la col·locació en tots els espais municipals.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Enllumenat places i carrers 
Hi ha carrers i places als que els manca il·luminació i 
en èpoques de poc sol les places tenen poc ús i hi ha 
carrers que podrien despertar temors.  
L'objectiu de la proposta és analitzar quins són els 
espais mal il·luminats i solucionar-ho, si calgués 
afegir-ne.  
La idea és prioritzar els canvis d'enllumenat que 
s'estan duent a terme per tal de millorar l'ús de 
l'espai públic amb perspectives de gènere. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 

El cost d’aquesta actuació no es pot estimar: es requereix l’estudi previ  per determinar quins 
espais estan deficientment il·luminats, i cal millorar-ho, tal com la pròpia proposta indica.  
Anualment l’Ajuntament ja destina una partida per a la substitució de llums existents per nous 
llums amb tecnologia led, més eficients i que consumeixen menys. S’ha estat prioritzant la 
substitució dels llums més obsolets i  antics de les instal·lacions existents. A la vista de la 
proposta es considera que per a la propera actuació per a l’any 2.019, o abans si es disposés 
de partida pressupostària, es realitzi un estudi previ  de zones mal il·luminades, i als llocs més 
deficients s’hi substitueixin els llums i es millori la il·luminació. 
En qualsevol cas, es remarca que la reglamentació vigent, des de l’any 2.008, ha reduït els 
nivells d’il·luminació de les vies públiques, de manera que moltes de les actuacions a realitzar 
comportaran una reducció del nivell d’il·luminació, que normalment quedarà compensat per 
la major qualitat dels nous llums instal·lats. 
El cost  de l’actuació és molt variable i es derivarà de l’estudi previ. L’assignació pressupostària 
d’aquests pressuposts participatius permet realitzar alguna actuació. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Monjos esportiu 
Fer diferents accions per tal que el poble sigui més 
esportiu: 
Ampliar amb nou mobiliari esportiu els actuals 
circuits esportius i fer-ne de nous per tal d'ampliar 
l'oferta en els parcs i jardins del poble. 
Construir més carrils bici i de vianants a tot el 
perímetre del municipi per tal d'ampliar els circuits 
disponibles. 
Construcció d'un carril bici que uneixi els Monjos 
amb Vilafranca. 

( propostes 2018 ) 

 
13 



Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
És viable arreglar i posar nou mobiliari esportiu als actuals circuits esportius i fer-ne de nous. 
No és viable construir més carrils bici, perquè supera el pressupost consignat. 
Està en estudi la construcció d’un carril bici que uneixi Santa Margarida i els Monjos i 
Vilafranca del Penedès. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Agility 
Es tracta d'una activitat que es practica 
amb obstacles, que l’atleta de quatre 
grapes’ ha de superar comptant amb 
l'ajuda del seu amo. En tractar-se d'un 
esport en equip, aquest l'ajudarà a millorar 
la compenetració amb la seva mascota. Per 
a tot aquest tipus d'activitats cal buscar els 
llocs adequats i fer-ho en zones acotades 
per a ells. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
En primer lloc s’ha de tenir en compte que actualment des de l’Ajuntament s’estan acabant 
els treballs per a la creació de dos espais de lleure caní al municipi.  
Tècnicament es considera que la millor ubicació d’elements per a l’esbarjo caní seria 
precisament a l’interior dels dos parcs canins un cop estiguin acabades les obres.  
El cost de la instal·lació dels elements pot variar molt en funció del número i el tipus 
d’elements a instal·lar. Com a cost orientatiu i tenint en compte la superfície dels espais 
canins que s’estan realitzant s’estima en 18.500 €.  
El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria, tenint en compte sempre que sense 
una major concreció sobre les actuacions necessàries aquesta estimació pot ser no concloent.  
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Kit extinció d'incendis Defender 130 A.D.F. 
kit d’extinció amb dipòsit de 650 litres d’inox. amb 
trenca onades, armaris laterals i estructura d’alumini, 
rodet de manega pressuritzada, suport de manegues a 
la part posterior, bomba Hale de 26-28 kg x cm2, 
multiplicador de voltes, transfer, cardants, bateria 
d’aixetes amb ràcords BCN, depressor d’aspiració amb 
manegots, armari de comanament amb manòmetre 
d’alta pressió, manuvacuòmetre, rellotge de 
temperatura del motor, gas manual. Manegues de 
extinció d’incendis 25” 45” 70”, rancors manegues, 
llances extinció, llums prioritaris, sirena, emissora amb 
GPS, reduccions d’alumini, botafocs, etc. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
L’ADF que presenta aquesta proposta ha presentat un estudi i un pressupost detallat de la 
proposta. El cost total és de 31.964,27 euros, IVA inclòs. 
Tècnicament la proposta és adient i està ben definida i estudiada.. 
El cost és assumible per les disponibilitats pressupostàries dels pressuposts participatius. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Millores a la sala Alguer 
Condicionament i millora de les instal·lacions de la 
Sala Alguer, del do i il·luminació de l’escenari. 
Condicionar els espais per poder assajar amb miralls. 
Coberta d’entrada exterior per en cas d’inclemències 
del temps. 
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Tu proposes TU TRIES 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Valoració tècnica: 
(resum de l’informe emès pels serveis tècnics municipals) 
 
Tècnicament no es preveu que hi hagin dificultats per a millorar les característiques de so i 
il·luminació de la Sala Alguer. Això no obstant prèviament caldria un estudi de les prestacions i 
condicions actuals i una valoració de les possibles solucions a adoptar. Fins a no definir les 
actuacions necessàries no és possible estimar el seu cost, però com a criteri general es podria 
aplicar un cost orientatiu de les millores proposades de 250-300 €/m², que en aquest cas es 
calcularia sobre la superfície de l’escenari, d’uns 52 m². Alhora no es preveu que hi hagin 
dificultats per a la instal·lació de miralls per assajar.  
Tècnicament es creu possible l’ampliació de la coberta davant la zona d’accés a l’equipament.  
El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria ja que s’estima un cost de 15.500 € la 
millora de les instal·lacions, un cost de 2.500 € la instal·lació dels miralls i un cost de 7.500 € 
l’ampliació de la zona coberta de l’entrada. Per tant el cost total estimat és de 25.500 €.  
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