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Per poder passar a la fase de votació, les propostes de la ciutadania hauran de complir amb els 

següents requeriments: 

 

•  Totes les propostes s’han de presentar en els terminis i la forma establerts  

•  Les propostes han d’anar identificades amb  el nom de la persona o l’entitat que les 

realitza i les seves dades de contacte  

•  Podran fer propostes  persones o entitats vinculada a Martorell (és a dir, que visquin, 

treballin o realitzin la seva activitat habitual al municipi)  

• Es podran presentar un màxim de 5 propostes per persona o entitat 

• El cost de cada proposta no pot superar els 40.000€ (si supera el pressupost màxim, i és 

possible, es proposarà als impulsors que modifiquin la proposta per reduir-ne el cost a 

40.000€) 

• Les propostes han de ser dins de l’àmbit de les inversions: espai públic, millores 

d’equipaments, compra de material (si tens dubtes sobre què es considera una inversió, 

consulta el document que hi ha penjat al web o bé fes la consulta a l’Oficina de 

Pressupostos Participatius) 

• Han de ser propostes concretes i valorables econòmicament  

• Les propostes  no poden ser genèriques, han de donar resposta a una necessitat 

concreta  

• Les propostes han de tenir un interès general (no poden respondre a interessos 

personals o particulars)  

•  Les propostes han de ser respectuoses amb els criteris d’inclusió social, sostenibilitat i 

respecte pels Drets Humans 

 

Criteris de valoració tècnica de les propostes 
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• Les propostes han de ser d’àmbits  de competència de l’Ajuntament (no poden afectar 

competències d’altres administracions) 

•  Han de ser propostes que afectin el nostre terme municipal, no poden afectar 

municipis veïns  

• Han de complir tota la normativa vigent que reguli l’àmbit de la proposta  

• Les propostes han de ser viables tècnicament: correspon als tècnics municipals valorar 

aquesta viabilitat 

•  Les propostes no poden ser modificacions substancials de projectes que s’hagin dut a 

terme recentment  

• No es poden proposar actuacions que modifiquin projectes que ja s’estan duent a 

terme o que estigui previst executar-los en el mandat actual  

•  En el cas que hi hagi dues propostes iguals o similars, els tècnics municipals podran 

proposar unificar-les, però caldrà que les persones promotores acceptin aquesta fusió. 

•  Les propostes presentades no poden comprometre pressupostos futurs  

• Hauran de ser propostes que només impliquin despesa de la partida de pressupostos 

participatius, no poden afectar altres partides del pressupost  

• Les propostes no poden comprometre qui les executarà o les gestionarà  

•  No poden ser propostes que facin referència a subvencions que ja s’atorguen des de 

l’Ajuntament de Martorell o el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones 

•  Només passaran a la fase de votació les propostes que compleixin tots aquests 

requisits tècnics 

 


