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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 
 
S’emet INFORME conjunt de valoració per part de la Interventora i la Secretaria d’aquest 
ajuntament per a valorar el contingut de les propostes presentades, tenint present els 
requisits establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ( BOP 28/03/2019).  
 
1) NOM DE LA PROPOSTA: 

 

APRENEM AMB ROBOTS I FEM IMPRESSIONS DE LES NOSTRES PRÒPIES EINES-

MAQUETES ( per a alumnes de ESO) 

 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptibles de ser imputades al capítol 6  X 

Competències exclusiva municipal  X 

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament  X 

Tenir visió de municipi  

 

 X 

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal   X 

 

OBSERVACIONS:  

 

- Art.84.2.g/EAC: Els Governs Locals tenen competència per fer “el 

manteniment.. dels centres públics..” en els termes que determinin les lleis.  

- Art.25.2.n/LRBRL: El Municipi exercirà en tot cas com a competències 

pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats 

Autònomes, en les següents matèries: Participar en la vigilància del 

compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions 

educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la 

construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i 

vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics 

d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 

- Art.66.3.o/TRLMRLC: els municipis tenen competència per col·laborar amb 

l'Administració educativa en el manteniment dels centres docents públics. 

Conseqüentment, l’adquisició i subministrament de material per a l’institut no és una 

competència municipal.  
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Per tant, aquesta proposta no és viable perquè afecta un àmbit en el que 

l’Ajuntament no és competent. 

 

Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada per no complir els 

requisits establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos 

participatius de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 

 
2) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
PANELL TÀCTIL INTERACTIU INFORMATIU 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptible de ser imputades al capítol 6 X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS:  

L’informe emès per l’enginyer municipal de data 24 de maig de 2021 exposa el següent: 

- “La proposta és viable tècnicament. Mancaria veure si és viable que el panell sigui 

tàctil i caldria analitzar projectes similars en altres municipis. 

 - 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.” 

 

S’informa que caldria estudiar el cost del manteniment dels panells i concretar la ubicació. 

Tècnicament no s’ha valorat si el cost proposat per la persona que fa la proposta s’ajusta al 

preu de mercat d’aquest tipus d’aparells, ni s’ha valorat el cost de la col·lació del mateix.  

 

Per consegüent, es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits 

establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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3) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
CONSTRUCCIÓ 3 PISTES DE PÀDEL  

 
VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptible de ser imputades al capítol 6 X  

Competències municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

 X 

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS:  

L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 exposa el següent:  
 

- “El cost estimat de la construcció/instal·lació d’una pista de pàdel varia en funció de 

la mida i característiques d’aquestes, i es quantifica en uns 32.000 € per una pista 

de mides oficials de 10 x 20 m.  

- Cal també sumar-hi el cost derivat de l’emplaçament en el terreny tal com 

l’evacuació de les aigües i connexió al clavegueram, la connexió a xarxes de 

serveis municipals o les afectacions al mobiliari o arbrat existent, que es quantifica 

en uns 5.300 € per pista. 

- Es considera que el cost de la construcció/instal·lació de tres pistes de pàdel supera 

la disponibilitat pressupostaria. 

- No obstant es considera que la construcció/instal·lació de dues pistes de pàdel 

seria possible.  

-  Caldria fer un estudi acurat dels terrenys adequats per a la seva instal·lació.” 

S’hauria de valorar tècnicament el lloc d’ubicació de la pista/pistes de pàdel, així com el 
cost de manteniment de les mateixes que no està especificat en la proposta presentada.  
 

Per consegüent, es proposa estimar la proposta presentada, modificant la ubicació de la 

pista/pistes per tal que estigui al lloc més adient tècnicament, així com calcular les 

despeses de manteniment de la/les mateixes. Tanmateix, s’ha de reduir el nombre de 

pistes proposades per a poder  ajustar-se al pressupost previst.  
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4) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
ARRANJAMENT I MILLORA DEL PARC INFANTIL DE 3 PINS ENTRE ELS BLOCS G-H-
I VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  
 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptible de ser imputades al capítol 6 X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS:  

 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “Per a la valoració tècnica i del cost com a criteri general es podria aplicar com a 

cost de millora d’un parc infantil un valor de 140 €/m². Per tant una primera 

aproximació al cost d’aquesta proposta, tenint en compte la superfície del parc de 

240 m², és de 33.600 €.  

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 de la 
instal·lació de nous jocs infantils s’estima en uns 25.000€.  

- 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.” 

Caldria especificar el cost de manteniment del mateix.  
 

Es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits establerts el Reglament 

regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa Margarida i 

els Monjos (BOP 28/03/2019). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 
Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

5) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
PORTES AUTOMÀTIQUES CASAL GENT GRAN 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptible de ser imputades al capítol 6 X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS:  

 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta:  
 

- “El cost estimat per a la substitució de les portes del Casal de la Gent gran per unes 

portes que en milloressin l’accessibilitat s’estima en uns 19.000 €.  

- Tècnicament la proposta és possible i és assumible per a la disponibilitat 

pressupostaria.” 

Per consegüent, es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits 

establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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6) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
MESURES PER AFAVORIR L'ACCESSIBILITAT COGNITIVA AL MUNICIPI 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptibles de ser imputades al capítol 6  X 

Competències exclusiva municipal  X 

Ser clares i concretes, especificant costos  X 

Viables tècnicament  X 

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal   X 

 

OBSERVACIONS:  

 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “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 una fase d’estudi previ de les mancances en els serveis i espais públics i 

les solucions adequades per a cada un.  

- La implantació de suports visuals/acústics/tàctils, la incorporació de seqüències 

pictografiades de suport visual, la incorporació de seqüències visuals en passos de 

vianants o les mesures per afavorir la no discriminació visual i sensorial en algunes 

zones es veu factible tècnicament. No obstant caldrà tenir en compte que part de la 

proposta de caire formatiu i de sensibilització no pot ser objecte dels pressupostos 

participatius”.   

La proposta no defineix amb concreció el que és vol dur a terme al municipi, és genèrica, 
sense determinar costos ni ubicació.  No tot el que proposa es consideren despeses 
susceptibles d’imputar al capítol 6, com per exemple la formació i la sensibilització.  
 

Pel que fa a la incorporació de seqüencies visuals als passos de vianants no es concreta.  

 

Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada al no complir els requisits 

establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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7) NOM DE LA PROPOSTA: 
 

ESPAI VIDA: ESPAI DE NATURA I LLEURE INCLUSIU PER A LA CIUTADANIA 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptible de ser imputades al capítol 6 X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS:  

L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “Tenint en compte el planejament urbanístic vigent, l’emplaçament de la proposta es 

considera adequat, ja que aquest espai és de titularitat pública i està qualificat com 

a sistema d’espai lliure públic, Places (Clau P2).  

- Tècnicament es considera viable la millora de la zona, creant un espai de vida a 

l’aire lliure. Això no obstant, prèviament caldria un estudi dels elements a emplaçar-

hi i el tractament paisatgístic i natural a realitzar. Fins a no definir les actuacions 

necessàries no és possible estimar el seu cost, però es considera que el pressupost 

estimat en la proposta de 60.000 € destinats a elements urbans és coherent; pel 

que fa al tractament paisatgístic i natural com a criteri general es podria aplicar un 

cost orientatiu mínim de 7,5 €/m². La superfície de la zona és de 2.500 m², per tant 

el cost del tractament paisatgístic i natural s’estima en 18.750 €.  

- Per tant el cost es considera assumible per les disponibilitat pressupostaria ja que 

s’estima un cost total d’uns 78.750 € i sempre tenint en compte que sense una 

major concreció sobre les actuacions necessàries aquesta estimació pot ser no 

concloent. 
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- Valoració de Medi Ambient  

En la línia de la proposta que es formula, i tenint en compte que té certa 
similitud en alguns aspectes, es fa constar que actualment s’està estudiant 
la possibilitat de crear un curt recorregut sensorial al jardí botànic del Molí 
del Foix. Concretament, es planteja la definició d’un recorregut lineal d’uns 
20 metres per fer descalç passant sobre diferents materials per buscar 
sensacions variades: escorça de pi, còdols de riu, fullaraca, sorra,...). Al 
marge de preveure un sistema de drenatge per a l’aigua de pluja, per evitar 
que el recorregut pugui quedar inundat, amb la finalitat de fer un us racional 
de l’aigua i evitar la possible propagació de culícids, en especial de mosquit 
tigre, s’ha plantejat un recorregut sobre materials secs, en el qual no s’hi faci 
intervenir per a res l’aigua, més enllà de la que pugui caure amb la pluja de 
forma puntual. És per això que, si bé es considera factible en l’espai 
proposat la implementació de camins i racons sensorials utilitzant materials 
naturals diversos (pedres, sorra, escorça, fulles, plantes aromàtiques, flors, 
etc.), així com la instal·lació de jocs d’experimentació, moviment i 
estimulació a partir d’estructures fetes també de materials naturals en la 
mesura del possible (fusta, corda vegetal...), es considera necessari ser 
prudent en l’ús de l’aigua tenint en compte que és un bé escàs que cal 
utilitzar de forma racional i que, sense un ús molt controlat, podria portar a 
un malbaratament innecessari d’aquest bé preuat i/o a propiciar la generació 
de focus diversos de cria de mosquits. En aquest sentit, com a criteri general 
es recomana limitar l’ús de l’aigua per a abeurar la fauna silvestre i per al reg 
i el manteniment de la vegetació que es consideri necessari plantar per a 
l’acompliment dels objectius plantejats, aplicant sempre criteris de jardineria 
que redueixin les necessitats de reg, tractaments i manteniment en general, 
permetent alhora una major adaptació al canvi climàtic i un augment de la 
biodiversitat en dit espai, utilitzant per exemple el màxim d’espècies vegetals 
autòctones possible en favor d’una major diversitat faunística, no només a 
nivell d’insectes típicament associats als ecosistemes mediterranis, sinó 
també pel què fa a ocells i quiròpters que permetin fer-ne un control 
poblacional. La col·locació de caixes niu per a ratpenats i per a ocells 
insectívors, a banda de la ja proposada instal·lació d’un hotel d’insectes, són 
mesures que poden reforçar aquesta idea de millorar la biodiversitat. Pel què 
fa a la vegetació, cal no oblidar que el cost associat no ve donat únicament 
per la plantació, sinó també pel reg i manteniments necessaris durant els 
anys posteriors, segons l’espècie i altres condicionants. Així mateix, els 
hotels d’insectes i les caixes niu requereixen també d’un manteniment 
periòdic, com segurament també altres de les propostes plantejades (camins 
i racons sensorials, etc.).” 

 

S’haurien de calcular els costos de manteniment dels elements.  

 

Es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits establerts en el  

Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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8) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
MILLORA I ADEQUACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR DAVANT EL LOCAL SOCIAL SALA 
ALGUER 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

 
 
OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “El cost estimat per a la pavimentació de la zona de davant la Sala Alguer és de 

20.000 €.  

- 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.  

- La valoració del cost de millora de la il·luminació resulta dificultosa per la manca de 

concreció. Com a criteri general es podria aplicar com a cost per a la instal·lació 

d’un punt de llum (incloent connexions a xarxa existent) d’uns 7.000 €, si s’instal·len 

4 punts de llum el cost estimat seria de 28.000 €.  

- 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.” 

Tenint present les consideracions efectuades, es considera que en termes generals la 

proposta presentada compleix els requisits establerts en el  Reglament regulador del 

procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

(BOP 28/03/2019). 
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9) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
IL·LUMINACIÓ CARRER CAMÍ FONDO 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptible de ser imputades al capítol 6  X 

Competències exclusiva municipal  X 

Ser clares i concretes, especificant costos  X 

Viables tècnicament  X 

Tenir visió de municipi  

 

 X 

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

 X 

Informe favorable emès per tècnic municipal   X 

 
 
OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “Tècnicament la proposta de posar il·luminació al carrer Camí Fondo no és 

possible, ja que la urbanització del costat oest d’aquest carrer està supeditada al 

desenvolupament urbanístic del sector de Sòl Urbanitzable Delimitat Sector UD IV 

Camí Fondo. També cal tenir en compte que aquests terrenys no són de propietat 

municipal i per tant no s’hi pot actuar.  

- Pel que fa a l’adequació del terra al voltant dels contenidors, si bé es considera que 

és un punt que s’hauria de millorar es creu convenient poder fer un estudi detallat 

de la ubicació dels contenidors i un estudi en detall de les possibles millores, 

l’elaboració d’aquest estudi no pot ser objecte dels pressupostos participatius.” 

La proposta fa referència a terrenys que no són titularitat municipal. Es tracta d’un àmbit no 

competencial. Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada al no complir 

els requisits establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius 

de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos 
Tel. 93 898 02 11 
www.santamargaridaielsmonjos.cat 
info@smmonjos.cat 

 

 

10) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
URBANITZACIÓ CARRER EUGENI D’ORS I CAMÍ FONDO 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptibles de ser imputades al capítol 6  X 

Competències exclusiva municipal  X 

Ser clares i concretes, especificant costos  X 

Viables tècnicament  X 

Tenir visió de municipi  

 

 X 

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

 X 

Informe favorable emès per tècnic municipal   X 

 
 
OBSERVACIONS: 
 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 

- “El cost per a la pavimentació de part de vorera del Carrer Eugeni d’Ors s’estima en 

uns 6.500 €, per tant la proposta és assumible per a la disponibilitat pressupostaria. 

- Tècnicament cal tenir en compte però que segons l’article 42 del Text refós de la 

Llei d’Urbanisme de Catalunya “Els propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat 

han d'acabar o completar a llur càrrec la urbanització necessària perquè els 

terrenys assoleixin la condició de solar, sota el principi del repartiment equitatiu de 

les càrregues i els beneficis urbanístics(...)”, és a dir que la urbanització que manca 

l’haurà d’assumir la propietat del solar confrontant en cas de sol·licitar un títol 

habilitant per edificar-hi.” 

Es tracta d’un àmbit no competencial. Per consegüent, es proposa desestimar la proposta 

presentada al no complir els requisits establerts en el Reglament regulador del procés de 

pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 

28/03/2019). 
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11) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
JOCS D'AIGUA 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptibles de ser imputades al capítol 6 X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

 
OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “Per a la valoració del cost com a criteri general es podria aplicar com a cost 

d’instal·lació d’una zona de jocs d’aigua un valor de 950 €/m². A aquest cost se li 

haurà de sumar el cost del sistema de control, distribució i tractament de l’aigua 

(incloent el mecanisme d’impulsió, el sistema de recollida, el sistema de tractament, 

el sistema de desinfecció i de recirculació de l’aigua) el cost del qual es calcula 

entorn als 40.000 €. 

- Tècnicament les dues ubicacions proposades es creuen factibles.  

- El cost per una zona de jocs d’aigua entorn als 40 m² 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.” 

S’informa que caldria estudiar el cost del manteniment dels jocs d’aigua i de 

subministraments  i concretar la ubicació 

 

Es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits establerts en el 

Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019), tenint present que s’han d’estimar els costos de 

manteniment de la proposta.  
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12) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
PLATAFORMA ÚNICACARRERS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Susceptibles de ser imputades al capítol 6 X  

Competències municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos  X 

Viables tècnicament  X 

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

 X 

Informe favorable emès per tècnic municipal   X 

 
 
OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’enginyer municipal en data 24 de maig de 2021 exposa el següent de 
la proposta presentada:  
 

“La proposta és crear plataforma única en algunes zones, on el veïnat hi pugui 
circular amb el vehicle a motor però no aparcar-hi.  
- La proposta no compleix el requisit de Ser clares i concretes, especificant costos, 
ja que no especifica cap carrer en particular. “ 
A més, aquest tipus d’actuacions ja s’estan executant a l’actualitat. 

 

Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada al no complir els requisits 

establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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13) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
ARRANJAMENT ESPAI DAVANT LA MASIA MAS CATARRO 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

 
OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “Tècnicament no es preveu que hi hagin dificultats per a millorar la zona davant la 

Masia. Això no obstant prèviament caldria un estudi acurat de les actuacions a 

realitzar.  

- 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 €/m² . 

- El cost és assumible per les disponibilitat pressupostaria ja que, tenint en compte 

que la superfície a tractar és d’un 140 m² , s’estima un cost total d’uns 35.000 €, 

tenint en compte que sense una major concreció sobre les actuacions necessàries 

aquesta estimació pot ser no concloent.” 

Es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits establerts en el 

Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019), tenint present que s’han d’estimar els costos de 

manteniment de la proposta.  
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14) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
MILLORES ALS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

 X 

Competències exclusiva municipal  X 

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament  X 

Tenir visió de municipi  

 

 X 

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal   X 

 
 
OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “Part de la proposta inclou material informàtic i tecnològic inventariable, que no 
correspon al tipus de despesa segons les bases dels Pressupostos participatius.” 

 
Cal tenir present la següent normativa:  
 

- Art.84.2.g/EAC: Els Governs Locals tenen competència per fer “el manteniment.. 

dels centres públics..” en els termes que determinin les lleis.  

- Art.25.2.n/LRBRL: El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en 

els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les 

següents matèries: Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat 

obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en 

l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La 

conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a 

centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 

- Art.66.3.o/TRLMRLC: els municipis tenen competència per col·laborar amb 

l'Administració educativa en el manteniment dels centres docents públics. 

Conseqüentment, l’adquisició i subministrament de material, així com la construcció de 

nous elements no és competència municipal. Els ajuntaments només tenen competència 

en la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a 

centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 
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Per tant, aquesta proposta no és viable perquè afecta un àmbit en el que l’Ajuntament no 

és competent. 

 
Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada per no complir els requisits 
establerts el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
 
 
15) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
PISTES PÀDEL I ZONA PÍCNIC DAVANT SALA ALGUER 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

“La proposta contempla la creació d’una zona de pícnic i la instal·lació/construcció 
de dues pistes de pàdel a l’espai lliure davant de la Sala Alguer.  
 

- La creació de la zona de pícnic és tècnicament viable i el cost és assumible 
per a la disponibilitat pressupostaria.  
- Pel que fa a les dues pistes de pàdel, no es considera tècnicament viable 
en aquest emplaçament. La zona verda davant la Sala Alguer està 
qualificada com a Sistema d’espai lliure públic, Espai verd de protecció; la 
instal·lació de dues pistes de pàdel implicaria la tala d’arbres, i precisament 
en un espai verd que funciona com a espai de protecció entre la zona 
industrial i les zones habitades o destinades a equipaments s’ha d’evitar la 
tala de la pantalla vegetal existent. - No obstant, com altres propostes 
recullen, la instal·lació de pistes de pàdel en altres localitzacions del municipi 
es considera viable.” 
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Es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits establerts en el 

Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019), només pel que fa a la zona de pícnic davant la 

sala alguer, pel que fa  a la pista es desestima per la ubicació proposada.  

 

 

16)  NOM DE LA PROPOSTA: 
PISTES DE PÀDEL 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS: 
L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “El cost estimat de la construcció/instal·lació d’una pista de pàdel varia en funció de 

la mida i característiques d’aquestes, i es quantifica en uns 32.000 € per una pista 

de mides oficials de 10 x 20 m. Cal també sumar-hi el cost derivat de l’emplaçament 

en el terreny tal com l’evacuació de les aigües i connexió al clavegueram, la 

connexió a xarxes de serveis municipals o les afectacions al mobiliari o arbrat 

existent, que es quantifica en uns 5.300 € per pista. 

- Es considera que el cost de la construcció/instal·lació de dues pistes de pàdel és 

assumible per la disponibilitat pressupostaria.  

- Tècnicament la valoració de les zones per a la seva instal·lació descarta la zona del 

parc d’skate, doncs està previst el seu futur condicionament, i el parc de la 

República, considerant la zona més adequada el pàrquing del pavelló. No es 

descarta però la necessitat de fer un estudi més exhaustiu de possibles 

emplaçaments.” 

S’hauria de valorar tècnicament el lloc d’ubicació de la pista/pistes de pàdel, així com el 
cost de manteniment de les mateixes que no està especificat en la proposta presentada.  
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Per consegüent, es proposa estimar la proposta presentada, modificant la ubicació de la 

pista/pistes per tal que estigui al lloc més adient tècnicament, així com calcular les 

despeses de manteniment de la/les mateixes.  

 

 

17) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
ESTUDI ENERGÈTIC PÚBLIC - DESCARBONITZACIÓ ENERGÈTICA 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

 X 

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS: 
L’informe de l’enginyer municipal de data 24 de maig de 2021 manifesta el següent 

respecte la proposta:  

 

“La proposta és realitzar un estudi dels l'espaís que disposa en m2 de teulades, 

terrasses, terrenys o espais públics, amb l’objectiu de fer una avaluació de les 

necessitats energètiques de tots els serveis i per tant aquest permeti millorar 

l’estalvi i l’eficiència energètica. Informe: 

 

 - En primer lloc cal tenir en compte que actualment el municipi ja disposa 

d’un estudi sobre la viabilitat d’instal·lació d’autoconsum en els equipaments 

municipals  

- En segon lloc, la proposta no correspon al capítol d’ inversions.” 

 

Aquesta proposta no es viable perquè es tracta d’una despesa que no es susceptible de 

ser imputada al capítol 6 

 
Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada per no complir els requisits 
establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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18) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
CANVI RAJOLES PLAÇA PAU CASALS 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

X  

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS: 

L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “El cost estimat del canvi de paviment a la plaça Pau Casals, tenint en compte les 

actuacions necessàries i la superfície de la plaça, d’uns 1.500 m², s’estima en uns 

75.000 €.  

- Tècnicament les actuacions necessàries comportarien en primer lloc la demolició 

del paviment ceràmic existent i a continuació la comprovació si la base de formigó 

existent reuneix les condicions adequades, i en cas de no ser així s’hauria de 

procedir a la seva reparació. Finalment es duria a terme l’enrajolat del ferm de la 

plaça amb rajola ceràmica o rajola de formigó, amb les característiques de 

durabilitat i resistència adequades per a exterior, així com les necessàries en terme 

de seguretat per les persones.  

- El cost es considera assumible per les disponibilitat pressupostaria.” 

Es proposa estimar la proposta presentada al complir els requisits establerts en el 
Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
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19) NOM DE LA PROPOSTA: 
 
REPINTAR COLUMNES FERRO DAVANT ESGLÉSIA 
 

VALORACIÓ DE REQUISITS (d’acord amb els arts. 2 i 5 del Reglament):  

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS SI NO 

Finalitats que es decideixin han de ser 

susceptibles de ser imputades al capítol 6 

 X 

Competències exclusiva municipal X  

Ser clares i concretes, especificant costos X  

Viables tècnicament X  

Tenir visió de municipi  

 

X  

El cost de cada proposta no podrà superar la 

quantitat màxima destinada als pressupostos 

participatius per l’exercici corresponent. 

 

X  

Informe favorable emès per tècnic municipal  X  

 

OBSERVACIONS: 

L’informe emès per l’arquitecta municipal de data 4 de juny de 2021 manifesta el següent 
sobre aquesta proposta: 
 

- “El cost estimat de la pintura de les estructures de ferro davant l’Església, tenint en 

compte les actuacions necessàries i la superfície a pintar, s’estima en uns 37.000 €.  

- Tècnicament es considera factible i el cost es considera assumible per la 

disponibilitat pressupostaria.” 

No obstant això, aquesta proposta no es viable perquè es tracta d’una despesa que no es 

susceptible de ser imputada al capítol 6 al tractar-se de pintar .  

 
Per consegüent, es proposa desestimar la proposta presentada per no complir els requisits 
establerts en el Reglament regulador del procés de pressupostos participatius de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOP 28/03/2019). 
 

 
 
 
 

La qual cosa s’informa als efectes oportuns. 
Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura. 

 


