
1

INFORME DE LA 
VALIDACIÓ DE LES 

PROPOSTES

Novembre 2022



2

ÍNDEX

1. Propostes vàlides 3

2. Propostes no vàlides 5

3. Propostes previstes o en execució 8

4. Propostes repetides 10



3

PROPOSTES VÀLIDES (11)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

1 Subvenció plaques 

solars

Subvenció als veïns que instal·lin plaques solars als domicilis 

particulars; així com tramitació/informació d'altres ajuts als que es 

poguessin acollir.

60.000 € Partida calculada en base al cost de 

6.000 € d’una instal·lació fotovoltaica i 

de la previsió de 20 instal·lacions a l’any.

Crear una subvenció 

per al veïnat que 

instal·li plaques solars

9 Park PUMPTRACK 

per a bicicletes, 

patins, patinets i 

Skates.

Es tracta d'un carril bici asfaltat amb corbes i rampes per a la 

pràctica esportiva i lúdica. El poden fer servir usuaris de bicicletes, 

patins, patinets i Skates, de totes les edats. Es un tipus de park de 

nova generació que està en expansió i que en els darrers anys se 

n'han construït molts arreu de Catalunya. Pràcticament no requereix 

de manteniment.

Adjunto enllaç d'un dels constructors d'aquests tipus d'equipaments 

on es poden observar diferents exemples de circuits.

40.000 € Construir un 

pumptrack (circuit per 

a bicicletes, patinets, 

monopatins, patins...)

10 La ruta de l'esport La ruta de l'esport/vida sana que tingui com a punt de partida 

l'ajuntament fins la granja dels frares i el riu Francolí, fer un camí 

condicionat per anar-hi en bici, córrer o caminar, amb els punts 

marcats per temps i distància, on es poden fer diferents rutes. Amb la 

màxima d’anada i tornada que serien gairebé 8k

12.000 € El cost inclou el disseny, la senyalització i 

la instal·lació
Dissenyar i senyalitzar 

una ruta saludable 

entre l'Ajuntament del 

Morell i la Granja dels 

Frares i el riu Francolí

11 Ayuda de alquiler Ayuda de alquiler para todas edades sin discriminación, para así 

ayudar a todas las personas del pueblo que viven en alquiler y han 

visto subir sus gastos, ya que este es un dinero perdido además el 

alquiler a comparación de la hipoteca de compra de una casa. Solo 

se le dará a uno de los ocupantes, del piso,  el/la que haga el pago 

o lo ordene.

20.000 € Ampliar les ajudes al 

lloguer al conjunt de 

la població

13 Càmeras de 

vigilancia

Càmeres de vigilància a parcs i zones concretes on hi ha problemes 

de seguretat.
25.000 € Equival a la col·locació de 10 càmeres 

de seguretat en diversos punts del 

municipi. 

Col·locar càmeres de 

seguretat en diversos 

punts del municipi
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PROPOSTES VÀLIDES (11)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

14 Arbres en parcs S'han tallat arbres als parcs i ara no hi ha ombres de cara a l'estiu, 

s'haurien de replantar.
30.000 € Replantació pressupostada per a 

Plaça Francesc Macià, Estatut, 

Bòbiles, Marçal, Estació, Fàbrica. 

Inclouria replantar els arbres morts, 

replantar la vegetació arbustiva 

que s'ha tret, refer el reg que no 

funciona

Replantar arbres a 

diversos parcs

15 millora de l'arbrat a 

l'avinguda de valls

Substituir l'arbrat de l'avinguda de valls, ja que malmet, per un altre tipus 

que sigui menys agressiu i que s'adapti millor a la via pública, o bé 

mitjançant el replantat en torretes

70.000 € Es faria una part, el cost global és 

superior
Millorar l'arbrat de 

l'Avinguda de Valls

31 Cementiri Fer zona de pas de vianants fins el cementiri. 30.000 € L'àmbit està inclòs al nou pla 

parcial pp4, que es desenvoluparà 

més o menys aviat. Per tant, la 

urbanització hauria de ser 

provisional: pas per vianants pintat 

a terra i pilones. per això el cost és 

relativament baix.

Crear un pas segur 

per anar al cementiri 

33 Calle Sant Jordi Actualización de sus instalaciones, bancos, farolas, papeleras.

Su estado es pésimo.
6.000 € Únicament es contempla el 

mobiliari urbà.
Canviar el mobiliari 

del Carrer Sant Jordi 

34 Murales Pintado de murales en los muros tristes y rincones del pueblo, ni que decir 

tiene que lo ideal sería que fuesen apolíticos y evitando cualquier 

apología.

25.000 € Preu aproximat Pintar murals a 

diversos punts del 

Morell

37 Elements del seguici 

festiu per a infants

Realitzar els elements del seguici festiu (Cuca, Gegants, Diables, Diables 

petits, Drac, Capgrossos) de goma. Exemples: festiari.cat.

En cas que el pressupost només pugui arribar a 1 element, dur a terme la 

CUCA. Fins i tot es pot convenir en cedir els elements a l'Associació 

Cultural Embruix i que aquests en facin la venda i n'obtinguin el benefici. 

L'Ajuntament actua com a subvencionador directe.

10.000 € Crear figures dels 

elements del seguici 

festiu morellenc per a 

infants 



5

PROPOSTES NO VÀLIDES (17)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

2 Monitor jubilats Que cada tarda es faci una activitat variada al Centre Serveis 

Gent Gran: uns dies bingo, uns altres alguna manualitat, o 

ejercicis d'estiraments.... amb un monitor. Aixó faria que tinguessin 

una motivació extra per sortir, socialitzar, etc..

No és una proposta del capítol 4 o 6, requisit per les bases de 

les propostes dels pressupostos participatius. 

3 Sanejament i 

arranjament de la zona 

de l'estació

Sanejar i arranjar la zona de l'estació per exemple ficant cesped, 

una zona delimitada com a pipi can, taules de picnic i fer algo 

amb l'edifici de la estació com oficines, un restaurant, sala de 

actes etc...aprofitar la instal·lació.

La zona de l'estació no és propietat municipal. No obstant, sí 

que durant aquests anys s'ha intentat mantenir. Actualment, 

el consistori està en negociacions amb ADIF per poder 

comprar-lo. 

4 Cobertura piscina 

municipal

Cobrir la piscina municipal i així es podría fer ús durant tot l'any, 

oferint cursos de natació.

Excedeix partida econòmica del procés, però l'equip de 

govern ho tindrà en compte

6 Cursos d'idiomes Cursos subencionats per l'ajuntament d'idiomes (presencials o on 

line)

No és una proposta del capítol 4 o 6, requisit per les bases de 

les propostes dels pressupostos participatius. 

7 Il·luminació i senyalització 

zona camí cap a 

Vilallonga

Il·luminar i senyalitzar, així com ampliar el camí cap a Vilallonga 

fins a límits del municipi. Així com col·locació de papereres i 

bancs.

Excedeix el cost perquè implica l'expropiació dels terrenys 

adjacents al propi camí. 

8 Zona estació Arrenjament de la zona de l'estació per tal de que es converteixi 

en una zona de lleure. Petanca, circuit saludable, etc...

La zona de l'estació no és propietat municipal. No obstant, sí 

que durant aquests anys s'ha intentat mantenir. Actualment, 

el consistori està en negociacions amb ADIF per poder 

comprar-lo. 

16 millora del parc de 

l'estatut

el parc de l'estatut s'ha anat degradant amb el pas dels anys i 

convindria replantar algun arbre mort, millorar les joguines 

instal·lades, fer-hi un manteniment i també eliminar algun perill 

existent per la canalla, com alguns vorals i cantonades de ferro.

Manquen les dades de contacte de la persona proposant.

18 Semàfor Semàfor amb detector de velocitat, si es passa de 30, el semàfor 

es posa en vermell.

La via pertany a Diputació i no es permet.  No obstant, 

l'Ajuntament ha pogut posar un pas elevat per a reduir la 

velocitat dels cotxes, amb l'autorització prèvia de la 

Diputació de Tarragona
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PROPOSTES NO VÀLIDES (17)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

20 Limpieza de cloacas Creo que las cloacas no se han limpiado nunca y es una pena 

por qué solo hay que levantar la tapa y limpiar, al no hacer esto 

las cloacas no chupan el agua, se queda el agua estancada y 

forman nubes de mosquitos,por no decir que cuando llueve no se 

va el agua convirtiéndose el pueblo en una riada continua.

No és una proposta del capítol 4 o 6, requisit per les bases de 

les propostes dels pressupostos participatius. 

22 Espais x gente joven del 

poble

Adequar alguns espais interior i altres exteriores xq la juventud del 

poble pugui estar estones amb els seus amics

Excedeix la partida destinada al procés. 

23 Bandas de velocidad Los reductores de velocidad, también llamados badenes, 

bandas de velocidad, lomos de asno o guardias muertos, hacen 

más seguras las vías y carreteras. Con ellas nos aseguramos que 

los conductores respeten debidamente los límites de velocidad.

Aquestes avingudes són propietat de la DIputació, per tant, 

no és competència municipal. Ni les pagaríem nosaltres ni les 

executaríem nosaltres

25 Millora de les 

instal.lacions del Parc de 

l, Estació

Millorar i tenir un mantenent de la zona de joc pels infants. 

Ficar més il.luminació al parc, ja que des de que es va habilitar 

una part per fer un aparacament provisional mentre es duien a 

terme les obres de la Rambla, el racó de joc es un niu de deixalles 

i excrements dels animals de companyia.

Habilitar un petit pipican lluny de la zona de joc.

Deshabilitar l'aparacament ja que les obres han finalitzat.

La zona de l'estació no és propietat municipal. No obstant, sí 

que durant aquests anys s'ha intentat mantenir. Actualment, 

el consistori està en negociacions amb ADIF per poder 

comprar-lo. 

28 Pipí can Zona esbarjo per animals A la zona de les escoles no existeixen solars municipals per 

poder instal·lar-hi un pipican, només es disposa de l'espai sota 

les línies d'alta tensió però allà, tot i que la gent hi porta els 

gossos, no es pot posar cap ús

32 Pipi - can Fer més zones de pipi-can No existeixen solars municipals per poder instal·lar-hi un 

pipican, només es disposa de l'espai sota les línies d'alta tensió 

però allà, tot i que la gent hi porta els gossos, no es pot posar 

cap ús
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PROPOSTES NO VÀLIDES (17)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

35 Soterrament i ordenació 

del cablejat aeri del casc 

antic del poble

Per tal de crear una harmonia i mantenir l'estètica tradicional al 

casc antic, hi ha una normativa que indica de quins colors han 

de ser les façanes de les cases.  Tot i això, en els carrers del casc 

antic hi ha tot de cables aeris penjants, travessant els carrers o 

paral·lels als edificis que no són consistents amb aquest intent de 

tenir un casc antic ben cuidat.

Per tal de millorar l'estat del casc antic del poble, proposem que 

es reorganitzi l'estesa del cablejat elèctric, minimitzant la 

quantitat de cables aeris que creuen el carrer actualment.

Aquesta proposta va en l'esperit de la nova llei de 

telecomunicacions aprovada pel Congrés dels diputats en quant 

a minimitzar l'impacte visual de les esteses de cables elèctric.

Excedeix del cost ja que s'han d'aixecar tots els carrers que es 

van reurbanitzar l'any 2000. A més això s'ha de fer d'acord 

amb les companyies

38 Cap infant sense saber 

nedar

La proposta consisteix a oferir a una edat concreta (1r, 2n de 

primària) als infants nascuts al Morell la possibilitat de realitzar 

natació per assolir la flotabilitat com a concepte universal. Per 

exemple durant la jornada intensiva de les escoles al juny, durant 

el període d'estiu, durant el curs (lloguer piscina de la Pobla),... 

La proposta una vegada valorada pels tècnics esportius del 

municipi, ha d'assegurar la universalitat i la gratuïtat de la natació 

al municipi perquè mai cap infant del Morell pugui morir per no 

saber nedar. 

Exemple: https://www.reusdigital.cat/noticia/90775/reus/el-

programa-cap-nen-sense-saber-nedar-tornara-a-reus-el-curs-

vinent

No és una proposta del capítol 4 o 6, requisit per les bases de 

les propostes dels pressupostos participatius. No obstant ja es 

fan cursos de natació a un preu molt inferior al preu real de 

cost per a l'Ajuntament

42 Dia de la família fer més coses pels nens, el dia 13 de maig és el dia de la família i 

no s’ha fet res per ells.

No és una proposta del capítol 4 o 6, requisit per les bases de 

les propostes dels pressupostos participatius. 
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PROPOSTES EXISTENTS O PREVISTES (8)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

5 Parkings dissuasius Més zona d'aparcaments asfaltats i il.luminats al parc de l'estació. Planificació prevista d'una nova zona d'aparcaments 

(18 places noves). S'ha de tenir en compte que les 

obres de la Rambla ja han finalitzat. 

12 Ayuda mensual a los que 

no cobran paro ni 

subsidio y buscan trabajo 

(También a los que tienen 

trabajos precarios de 

menos de una media 

jornada)

Con la inflación también hemos visto como gente que tenia trabajos 

precarios nos hemos visto recortar nuestras ganancias gravemente y a 

los que no reciben ninguna ayuda ni trabaja aunque esta buscando 

trabajo. Ejemplo y pasa a menudo, aunque tenga su pareja que cobre 

1000 euros pero en estos tiempos y con alquileres o hipotecas abusivas 

no tienes para mucho, y peor con la inflación y otros, tampoco recibe 

la ayuda de la generaritat del SOC, porque supera el limite pero 

tampoco es que gane excesivamente solo es mil eurista que pagando 

lo que se paga ahora de alquiler o hipoteca no se vive bien con medio 

sueldo y para asi no discriminar a una parte de la sociedad que 

siempre se le da a la gente que tiene hijos y tal, y se le olvida de las 

familias diversas LGTBIQ+, que no tienen hijos pero jamás tendrán 

ayudas ninguna del estado al no tener hijos, como las parejas 

heterosexuales que no tienen hijos y no reciben tampoco ninguna 

ayuda, así para no discriminar seria bueno esta ayuda. La cantidad 

según ustedes, o cada mes en el año o de golpe.

Existeixen actualment uns ajuts d'urgència social.

19 Arreglar parques Es una pena que los parques estén tan dejados y sean tan peligrosos 

para los niños ,sin mantenimiento ninguno, columpios rotos ,, bordes 

metálicos ya prácticamente sin papeleras, cuerdas de columpios rotas 

y barras metálicas sueltas. Bueno creo que es muy triste que un pueblo 

no se preocupe de sus niños

la regidoria de parcs i jardins ja té prevista una 

actuació en parcs municipals, de manteniment i de 

renovació de mobilitari i joguines dels parcs

27 Biblioteca municipal 

equipada

Dotar a la biblioteca municipal de llibres, activitats culturals, 

contacontes… amb horari de tardes per exemple.

Actualment ja s'està treballant en obrir la biblioteca al 

gener amb nou equipament. Per tant ja està previst i 

gairebé existent
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PROPOSTES EXISTENTS O PREVISTES (8)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

30 adequar pistes de tennis i 

possibilitat de fer 

badminton

Arrenjar la pista de tenis del pavelló municipal i possibilitat de jugar-hi a 

badminton

Està previst arranjar la pista de tennis en el pressupost 

ordinari. 

36 Plaques Solars a l'Escola 

i/o Llar d'infants

Instal·lar plaques solars a l'Escola Ventura Gassol. A banda de la 

instal·lació situar un panell al vestíbul de l'escola per a fer pedagogia 

ambiental amb els infants de l'escola. D'aquesta manera es reduirà el 

consum elèctric de l'escola i es mostrarà altres maneres de consumir 

energia als infants.

Està previst instal·lar-les al pavelló, i per tant, es proveirà 

d'energia a l'escola i a la llar d'infants. 

Per altra banda, tindria un cost superor al que té l'edició 

actual de 70.000€.

39 Aplicatiu de gestió de les 

activitats del Pavelló

Implantació d'un sistema de gestió mitjançant un aplicatiu que 

possibiliti als usuaris conèixer i reservar les activitats esportives 

programades i també els espais esportius (Pistes de pàdel, pavelló…). 

Algunes utilitats de l'aplicatiu haurien de ser: gestió del pagament 

d'activitat, gestió d'entrades i sortides, gestió de reserves, gestió d'altes i 

baixes, gestió d'usuaris…)

Actualment estem treballant amb això; encara no 

sabem si serà una APP o a través de la pàgina web, 

però ja estem treballant per tal de dotar el pavelló 

d'aquest servei de reserva online

41 Millora instal·lacions 

poliesportiu i piscina 

tancada

piscina tancada i noves sales per a activitats al poliesportiu. El tema de la piscina coberta, no és viable per aquest 

cost, no obstant, el tema de la compra de noves 

màquines ja s'ha fet. S'ha comprat vàries bicis 

d'spinning i una maquina de "rem". També està previst 

al 2023 seguir ampliant i millorant amb maquines el 

gimnàs municipal del pavelló
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

17 Parcs infantils Els parcs del poble estan en un estat lamentable es una llàstima que la canalla no 

pugui gaudir... estació... estatut...bòbiles el estat d'aquets parcs son vergonyosos. 

Proposo arreglar els columpis, el Terra, fonts...bancs...ombres

Repeteix la proposta 19.

Però, l'estació (edifici + 

parc de l'estació) no és 

titularitat de l'Ajuntament. 

No obstant, el consistori 

esta negociant la compra 

del parc i de l'edifici per tal 

de dotar-lo com cal, però 

actualment no hi podem 

fer cap inversió, més enllà 

d'un petit manteniment 

que es va fent.

21 Arreglar parc infantils En general els parcs del poble els hi falten manteniment.

Millorar els desperfecto i Fer manteniment Dels parcs del poble

Repeteix la proposta 19

24 Parc davant la llar d'infants Bon dia, el parc que hi ha davant la llar està en molt mal estat i molts de perills per nens 

petits i no tant petits, seria una bona inversió revisar aquest parc infantil com altres que 

hi ha al nostre poble amb moltes mancances.

Repeteix la proposta 19

26 Manteniment i cura dels parcs 

infantils.

Actualment hi han la majoria dels parcs municipals amb mal estat ja sigui pel 

deteriorament dels anys o bé pel mal ús. Convindria revisar i fer un manteniment a totes 

les instalacions dels parcs per evitar possibles accidents en un futur.

Repeteix la proposta 19

29 circuit btt i skate prefabricat instal·lació d'un circuit per a bicicleta btt amb obstacles i girs adequat per a BTT, 

patinets i skate.

Repeteix la propostas 9

40 Local juvenil local juvenil per a nens a partir dels 10 anys als 18 anys, on hi hagin activitats, zones 

lúdiques...

Repeteix la proposta 22

PROPOSTES REPETIDES (6)



11

MOLTES GRÀCIES


