
 
 

CRITERIS: 

La valoració de les propostes presentades s’iniciarà amb la comprovació inicial de 

l’acompliment dels criteris següents: 

 S’ha presentat en els terminis i d’acord amb la forma establerta en aquest 

document.  

 S’ha identificat la persona o entitat que les realitza i s’ha donat un correu 

electrònic de contacte.  

 La proposta fa referència a una competència municipal. 

 La proposta no requereix la intervenció d’altres administracions, institucions 

o empreses vinculades al sector públic. 

 Afecta l’àmbit municipal i no pas els municipis veïns i/o adjacents.  

 Dona resposta a una necessitat determinada. 

 És concreta i valorable econòmicament.  

 El seu pressupost no supera els 100.000 €  (IVA inclòs). 

 No compromet exercicis pressupostaris futurs.  

 És una proposta d’inversió, en els termes definits a la base 6. 

 Implica despesa exclusivament de la partida de pressupostos 

participatius, no sobre d’altres partides del pressupost.  

 No és una actuació que ja s’està duent a terme o que està prevista per a 

executar en els Plans d’Actuació Municipals.  

 Està vinculada a un interès general i no respon a interessos personals o 

particulars. 

 És una proposta que té en consideració criteris d’inclusió social, 

sostenibilitat ambiental i és respectuosa amb els drets humans. 

 No persegueix exclusivament un benefici propi de la persona o les 

persones proposants o una utilitat limitada al col·lectiu a què pertany 

l'autor/a o autors/es de la proposta. 



 
 

 Com a criteri general, acompleix els criteris i requisits previstos en 

aquestes bases. 

 És una actuació que ha estat subvencionada per la corporació en els 

exercicis 2019 i 2020. 

Superada aquesta validació inicial, es valorarà la viabilitat de la proposta presentada 

comprovant, en qualsevol cas, l’acompliment dels termes següents: 

 L’Ajuntament disposa, si escau, dels terrenys necessaris per a l’execució 

de la proposta. 

 La proposta s’adequa a les lleis i a la normativa vigent del municipi. 

 El cost d’execució de la proposta, a criteri de la Comissió Tècnica, s’ajusta 

als llindars econòmics fixats en aquestes bases. 

 La proposta és viable tècnicament i no es presenta cap impediment per 

tal que se’n pugui iniciar l’execució durant l’any 2020. 

Les propostes s’agruparan per àmbits temàtics i seran estudiades pels serveis 

municipals amb què tinguin relació.  

A proposta d’aquests i de la Comissió Tècnica, si és adient, es comunicarà als seus 

autors la possible unificació a altres propostes, en funció del seu contingut similar o la 

seva adequació, als efectes de fer-les viables dins d’aquest procés. 

Aquesta observació es posarà en coneixement de les persones proposants, 

preferentment, a través d’un missatge intern a través de la plataforma, per tal que puguin 

manifestar el que estimin adient, és a dir, exposar el seu acord, presentar una proposta 

que reculli els suggeriments de la Comissió Tècnica, retirar la proposta, etc. 

Si dins del termini atorgat no es reben aportacions dels autors de la proposta, la 

Comissió Tècnica valorarà tirar endavant o no la proposta esmenada, amb els 

reajustaments necessaris per a adequar-la a aquestes bases. 

Un cop transcorregut el termini atorgat per rebre les aportacions dels autors de les 

propostes, la Comissió Tècnica validarà propostes d’inversions que passaran a ser 

prioritzades per la ciutadania, als efectes d’escollir aquelles que s’hagin d’executar.   


