VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022

Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CONSTRUCCIÓ D’UNA BARBACOA MÒBIL
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

RENOVACIÓ DE LA PISTA DE FRONTÓ I PISTA POLIESPORTIVA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022

Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

INSTAL·LACIÓ D’EXTRACTORS A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022

Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

MILLORAR ELS BANCS D’ALGUNS ESPAIS DEL POBLE
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CAMÍ DE VIANANTS PROP DE LA CARRETERA DEL CORB
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PORTERIES AMATEUR AL BOSC DE TOSCA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

GINKAMA DE DESCOBERTA DE LES PRESES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CAMINS ESCOLARS
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:

La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

RENOVACIÓ DEL PARC DE LES MONGES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PARC D’AVENTURA AMB ROCÒDROM AL XINGURRI
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

FONT I APARCAMENT PER BICICLETES A MARBOLENY
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:

La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

MILLORES AL PARC INFANTIL DE POCAFARINA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

LES PRESES UN JARDÍ, SENSIBILITZACIÓ SOBRE GOSSOS I ESPAI PÚBLIC
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CICLE DE CULTURA ANUAL
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

EN AQUESTA PROPOSTA S’HA INCLÒS LA DE “CONCERTS ACÚSTICS AL CARRER SANT PERE” PER FER UNA PROPOSTA MÉS ÀMPLIA EN RELACIÓ
A ACTES CULTURALS

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

POTENCIAR LA BIBLIOTECA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CONTE DE LA FARÀNDULA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

SENYALITZACIÓ VERTICAL DE LES FESTES DE LES PRESES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

DINAMITZACIÓ INFANTIL I JUVENIL
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PARC DE SALUT AL BOSC DE TOSCA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació de
pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PARC PEDRA TOSCA I SANT MIQUEL DEL CORB
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquesta zona és
competència del Parc
Natural i l’Ajuntament no
pot fer actuacions per la
seva banda.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

DONACIÓ A UCRAÏNA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses
L’ajuntament se’n fa càrrec. Ha fet i seguirà fent donatius per aquesta causa des d'una altra partida que no serà
la de Pressupostos Participatius. Per tant aquesta proposta no segueix el procés de pressupostos participatius i
no va a la fase de votació.

AQUESTA PROPOSTA HA ESTAT ASSUMIDA DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT I NO
FORMARÀ PART DEL PROCÉS DE PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

ENLLUMENAT PÚBLIC DES DE L'ESTACIÓ , EN EL BICI CARRIL, FINS ALS POLLASTRES A
L'AST
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

L'Ajuntament no té competència
directa amb el Bici Carril, ja que
depèn de Vies Verdes. De totes
maneres des de l'Ajuntament es
mirarà d'instal·lar algun focus en
algun espai que es pugui. Per tant
aquesta proposta no segueix el
procés de pressupostos
participatius i no va a la fase de
votació

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022

Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

RESTAURAR L'AJUNTAMENT VELL I FER-HI DESPATXOS PER A TOTES LES ENTITATS
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquesta proposta supera el
pressupost de pressupostos
participatius. Per tant no segueix
el procés de pressupostos
participatius i no va a la fase de
votació

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

RESTAURAR L'ESTACIÓ I UTILITZAR-LO COM A PUNT D'INFORMACIÓ
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquesta proposta supera el
pressupost de pressupostos
participatius. Per tant aquesta
proposta no segueix el procés de
pressupostos participatius i no va
a la fase de votació

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

DESPLAÇAMENT DE LES FAROLES DE L'AV. ZONA ESPORTIVA DE BDT
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquesta proposta supera
el
pressupost
de
pressupostos
participatius. Per tant no segueix el
procés
de
pressupostos
participatius i no va a la fase de
votació.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PISCINA COBERTA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquesta proposta supera el
pressupost de pressupostos
participatius. Per tant no segueix
el procés de pressupostos
participatius i no va a la fase de
votació

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CLASSES DE ZUMBA I PILATES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

L'Ajuntament no pot incórrer en
activitats que puguin generar
competència deslleial. Aquest
tipus d'activitats no poden entrar
el procés de pressupostos
participatius. Per tant aquesta
proposta no segueix el procés de
pressupostos participatius i no va
a la fase de votació.

Aquesta proposta no tindrà una
repercussió comunitària sinó que
la participació serà limitada.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

CIRCUIT D'AVENTURA ELS XENACS
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

L'Ajuntament no té competència
per fer els canvis ja que depenen
del Parc Natural i actualment no
es pot fer el canvi. Per tant
aquesta proposta no segueix el
procés de pressupostos
participatius i no va a la fase de
votació.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

LES PRESES SOLIDÀRIA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses
Pel que fa a l'oferiment de la casa de colònies com a espai d'acollida de persones que demanen refugi de de
l'Ajuntament de Les Preses ja s'ha ofert al Consorci D'Acció Social de la Garrotxa que és qui està coordinant
aquest tema a nivelll local

AQUESTA PROPOSTA HA ESTAT ASSUMIDA DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT I NO
FORMARÀ PART DEL PROCÉS DE PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

REPASSAR VORERA DE LA DRETA C/ MARBOLENY A LA CARRETERA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

AQUESTA PROPOSTA HA ESTAT ASSUMIDA DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT I NO
FORMARÀ PART DEL PROCÉS DE PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

REPASSAR I CANVIAR JARDINERES //// PODAR ARBRES DEL CAP I PARC 1 OCTUBRE /// CANVIAR
ENLLUMENAT PER LEDS BLANCS /// LLUM AL CARRER SANT FRANCESC DES DEL DISPENSARI A
LA BÒLBILA /// VORERES NETES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

AQUESTA PROPOSTA HA ESTAT ASSUMIDA DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT I NO
FORMARÀ PART DEL PROCÉS DE PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

LOCAL POLIVALENT A SOTA ELS HABITATGES DE C/TEIXOS
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

No és competència municipal i
supera el pressupost destinat
a pressupostos participatius.
Per tant aquesta proposta no
segueix el procés de
pressupostos participatius i no
va a la fase de votació.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

POSAR RÈTOLS DE PROHIBIT APARCAR A ALGUNS CARRERS DEL POBLE
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquesta proposta no es pot fer
perquè Ja hi ha senyalització
d’aquest tipus als llocs necessaris.
De vegades el problema és la
manca de seguiment de les
normes per parts dels / les
conductores i la manca de policia
municipal per posar multes.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

REPASSAR AIXETES LAVABOS DONES DEL CENTRE CULTURAL
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat
la idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:

CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

AQUESTA PROPOSTA HA ESTAT ASSUMIDA DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT I NO
FORMARÀ PART DEL PROCÉS DE PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

BAR CA LES MONGES AMB ACCÉS PER CADIRA DE RODES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

L'accés a aquest espai per a
persones amb mobilitat reduïda ja
és possible i no cal fer una nova
obra. Per tant aquesta proposta
no segueix el procés de
pressupostos participatius i no va
a la fase de votació.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

LAVABOS ADAPTATS NOUS I PINTAR SALA GRAN A L'ESPAI DE L'ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS I PENSIONISTES COMPARTIR AMB EL BAR DE LES MONGES
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Algunes accions ja estan previstes
per l'Ajuntament, d’altres
actuacions superen el pressupost
d'aquest procés participatiu. Per
tant aquesta proposta no segueix
el procés de pressupostos
participatius i no va a la fase de
votació.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

ALGUNA DE LES ACCIONS HAN ESTAT ASSUMIDES DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT I
NO SEGUEIXEN EL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PARC EXCLUSIU PER GOSSOS I OBLIGACIÓ DE PORTAR ORINAL
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

No es disposa d'espai municipal
per aquests fi.

La proposta de portar orinals es
treballa a través d'una proposta
que ha sorgit de fer una campanya
de sensibilització per aquest tema i
la neteja del poble amb un
pressupost de 700€.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses
AQUESTA PROPOSTA HA PATIT MODIFICACIONS PER DONAR RESPOSTA A LA DEMANDA. S’HA INFORMAT A LA
PERSONA QUE LA VA PRESENTAR.

VALIDEM COM A FAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

PISTA POLIESPORTIVA VETLLAR PER A QUÈ EL PUGUIN FER SERVIR GRANS I PETITS
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

Aquests tipus de proposta no són
possibles dins uns pressupostos
participatius perquè no són
accions executables,
pressupostables... depenen de a
voluntat de les persones que en
fan ús.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022

Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

POSAR ARBRAT I LLUMS A LES VORERES SENSE ASFALTAR DEL CAMÍ VIES VERDES DES DEL C.
TEIXOS A MARBOLENY I CARTA. SANTA COLOMA
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

L'Ajuntament no té competència
en relació a l'espai de Vies Verdes
per tant no passa a la fase de
votació .Tot i així
l'Ajuntament assumeix el fet
d'intentar posar algun focus més
en aquest espai.

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE
la viabilitat d’aquesta proposta TOT I QUE
L’AJUNTAMENT FARÀ EL POSSIBLE PER POSAR ALGUN FOCUS EN AQUEST ESPAI
A Les Preses, maig. 2022

VALIDACIÓ TÈCNICA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LES PRESES 2022
Aquest informe vol validar els criteris que formen part del reglament de Pressupostos Participatius de
l'Ajuntament de Les Preses així com recollir la valoració tècnica de les propostes presentades al procés de
Pressupostos participatius 2022
Primer.- En el període obert de presentació de propostes per als pressupostos participatius del poble de Les
Preses, l’Ajuntament de Les Preses ha rebut la proposta següent:

DINAMITZACIÓ DELS PARCS DEL POBLE
Segon: Aquesta proposta ha estat validada per personal tècnic de l’Ajuntament de Les Preses que n’ha valorat la
idoneïtat o no en funció dels criteris següents:
La proposta presentada s'adequa als criteris següents:
CRITERIS DE VALIDACIÓ

APTE

NO APTE

Criteri de legalitat La seva execució s’ha de poder desenvolupar
d’acord amb la normativa municipal, autonòmica
i estatal vigent en el moment d’aprovació del
projecte. No s'acceptaran propostes que
plantegin actuacions il·legals.
Criteri de
competència
municipal

S’ha de poder executar en la seva totalitat des de
l’Ajuntament de les Preses, sense la participació
necessària d’altres administracions públiques. A
més ha de ser coherent amb els valors i els plans
municipals aprovats. Es descartaran les
propostes que siguin competències d'altres
administracions.

Criteri econòmic

S'aplicaran els límits econòmics establerts pels
pressupostos participatius a totes les propostes.
No poden superar els 22.500€.

Visió de conjunt

Ha de generar impacte al conjunt del territori
municipal

Donar resposta a
una necessitat
concreta

Que no respongui només a un interès particular

Ser realitzable

Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament

No
comprometedora

Que no incorri en despeses estructurals o de
manteniment excessives de cara a pressupostos
de futurs exercicis

No contrària

No contrària a un contracte o conveni vigent
signat per l’Ajuntament de Les Preses

Respectuosa

Respectuosa amb els drets humans, drets civils i
polítics, drets econòmics, socials i culturals.

S’ha valorat que no es poden
dinamitzar tots els parcs del
poble. Amb les persones que
van presentar la proposta s’ha
centrar en una nova proposta
que serà “Renovació parc de les
Monges”

Tercer: Vist que la proposta presentada no s’adequa a les condicions establertes en el reglament de participació
de pressupostos participatius de Les Preses

VALIDEM COM A DESFAVORABLE la viabilitat d’aquesta proposta
A Les Preses, maig. 2022

