AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES D’INVERSIÓ PRESENTADES EN EL MARC
DEL PROCÉS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

La valoració de les propostes presentades començarà amb la comprovació inicial de
l’acompliment dels següents criteris:
 S’ha presentat en els terminis i amb les formes establertes.
 S’ha d’identificat la persona o entitat que les fa i s’ha donat una adreça de correu electrònic
de contacte.
 És de competència de l’Ajuntament.
 Afecta l’àmbit municipal i no pas els municipis veïns i/o adjacents.
 Dona resposta a una necessitat concreta.
 És concreta i valorable econòmicament.
 El seu pressupost no supera els 40.000 € (IVA no inclòs).
 No compromet exercicis pressupostaris futurs.
 És una proposta d´inversió, en els termes definits a la base 6 de les que regulen el procés.
 Implica despesa exclusivament de la partida de pressupostos participatius, no sobre
d’altres partides del pressupost.
 No és una actuació que ja s’estigui duent a terme o que estigui prevista executar en el Pla
d’Actuació Municipal.
 Està vinculada a un interès general i no respon a interessos personals o particulars.
 És respectuosa amb els criteris d’inclusió social, sostenibilitat ambiental i respecte pels
Drets Humans.
 Com a criteri general, acompleix els criteris i requisits previstos a les bases reguladores del
procés.
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Superada la validació inicial, es valorarà la viabilitat de la proposta presentada comprovant, en
qualsevol cas, l’acompliment dels termes següents:


La proposta és de competència de l'Ajuntament i no cal la intervenció d’altres
administracions, institucions o empreses vinculades al sector públic.



L’Ajuntament disposa dels terrenys necessaris per a executar la proposta.



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



El cost de l’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 2018.

Les propostes d'inversió que siguin informades favorablement per la Comissió Tècnica seran les
que passaran a la fase de votació final.

