
 
 

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES  
 

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La finalitat del procés de participació ciutadana és la recollida de propostes que la 
ciutadania presenti i que es puguin dur a terme dins del pressupost d'inversions del 
període 2017-2019 de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Aquestes 
propostes hauran de desenvolupar actuacions en els àmbits de Medi ambient i del 
Patrimoni històrico-cultural.     
 
Per desenvolupar aquestes propostes l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
pot disposar de fins a dos-cents mil euros (200.000,00 €) del pressupost municipal 
d'inversions. 
 

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES     
 

• Qualsevol associació inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda.  

• Persones a títol individual que estiguin empadronades a Santa Perpètua de 
Mogoda i siguin majors de 16 anys  

• Col·lectius representats per una persona major de 16 anys i empadronada a 
Santa Perpètua.    

 

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ     
 
El termini de presentació de les propostes és des del dia 3 d'abril fins al dia 4 de juny 
de 2018. Les propostes es poden presentar de manera presencial a l'Oficina 
d’Atenció Ciutadana de Santa Perpètua (OAC)  o de manera telemàtica a través de 
la web municipal "staperpetua.cat" adjuntant la fitxa que trobareu en tots dos casos.  
 
 



TIPUS DE PROPOSTES OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA     
 
Es determinen dos àmbits on es poden presentar les propostes dels projectes:  

• Medi ambient: 
Propostes dirigides a la millora o nova implementació en l'àmbit del medi 
natural. Que l'objectiu de la proposta sigui la millora o manteniment d'espais 
naturals, la intervenció per garantir la qualitat ambiental o fomentar un estil de 
vida respectuós amb el medi. 

• Patrimoni històrico-cultural: 
Propostes que contemplin la millora dels edificis o elements que formen part 
del patrimoni arquitectònic històrico-cultural municipal o privat d’ús públic 
sobre el qual l'Ajuntament ostenti algun dret, catalogats en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic.   

En la proposta s'indicarà a quin dels dos àmbits es presenta per a la seva valoració. 
La mateixa proposta no pot ser presentada als dos àmbits d'actuació.  
 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES      
 
Totes les propostes presentades seran estudiades i es valorarà la viabilitat tècnica i 
econòmica tenint en compte les següents consideracions:  

• Que tinguin com a objectiu la intervenció en un dels dos àmbits establerts.   
• Han de donar resposta a un interès o necessitat col·lectiva i s’han de justificar 

i argumentar.  
• Han de ser executades durant el període d'inversions i no significar un cost 

afegit en pressupostos successius.  
• Que facin referència a àmbits i temes de competència municipal o bé 

competències assumides per l’Ajuntament.  
• Hauran de ser tècnicament realitzables, econòmicament viables i respectar el 

marc jurídic i legal existent.  
• Les propostes seran quantificades econòmicament per l'equip tècnic 

corresponent i no podran superar en cap cas l'import destinat al programa 
d'inversions. 

 

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES     
 
Les propostes que superin la fase de valoració seran votades, desprès d'un període 
de difusió, pels veïns i veïnes de Santa Perpètua que participin al procés participatiu.  
Per poder prendre part al procés participatiu en la seva fase de votació cal realitzar 
la inscripció prèvia mitjançant el formulari electrònic que es troba a la pàgina web de 
l'Ajuntament o presencialment a qualsevol dels Centres Cívics Municipals i reunir les 
condicions de persona empadronada a Santa Perpètua de Mogoda i ser major de 16 
anys.  
Per a la fase d'execució les propostes seran escollides, seguint l'ordre de 
classificació, de forma alterna entre els dos àmbits d'actuació.  


