
 

 

Quadre resum de normes 

FITXA PER A LA REDACCIÓ DE NORMES 

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

PRESSUPOST QUE 
ES DESTINA 

450.000 euros 

DESTINATARIS/ES Població major de 16 anys empadronada a Sant Josep de Sa Talaia (31 de desembre de 2020).  

FASES 
DEL PROCÉS 

Fase I : Informació i regles del joc 

Fase II i III: Propostes i Avaluació tècnica 

Fase IV: Exposició pública i votació 

Fase V: Implementació i execució. 

OBJECTIUS 
DEL PROCÉS. 

- Fomentar la participació. 
- Conèixer les necessitats de la població. 
- Prioritzar les necessitats ciutadanes.  
- Promoure el diàleg i millorar la comunicació. 
- Donar una millor transparència. 
- Establir una dimensió educadora. 

EL PROCÉS 

Ha de ser:  

- Universal. 
- Dinàmic. 
- Vinculant. 
- Deliberatiu. 
- Una persona un vot. 
- Garantir la Transparència. 

LES PROPOSTES 

Han de ser:  

✓ Actuacions amb data d’inici i data de fi (realitzables en 1 any) 
✓ Un projecte de barri/nucli/municipi. 
✓ Competència municipal. 
✓ No contradir els plans municipals aprovats. 
✓ Viables tècnicament. 
✓ Viables jurídicament i legalment 
✓ Quantificables econòmicament 
✓ Sostenibles 
✓ Considerades una actuació de desenvolupament (inclusió social, educativa, diversitat de col·lectius, equitat social, de 

gènere). 



   

 

FITXA PER A LA REDACCIÓ DE NORMES 

✓ No subvencionades ni finançades per altres entitats 

 

 

PROPOSTES  
EXCLOSES 

X Les que estan fora de les competències municipals. 
X Les que incloguin contingut o propaganda de caràcter racista, sexista, xenòfob, d’apologia al terrorisme, el feixisme o que 

atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones i animals. 
X Les que plantegin accions d’exclusió social. 
X Les que proposin accions no sostenibles o que comprometin a les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les 

generacions futures. 
X Les que utilitzin un llenguatge ofensiu i insultant. 
X Les que tenguin una finalitat delictiva o atemptin contra la legislació vigent en matèria de drets fonamentals i llibertats 

públiques. 
X Les de culte o pròpies de confessió religiosa. 
X Les que tenguin un caràcter reiteratiu, en ser presentades per la via digital, o puguin ser considerades correu brossa (spam) 
X Les que contradiguin els diferents Plans Municipals Aprovats. 
X Les que facin referència a activitats incloses dins programes de subvencions, plans d’ajuts o facin referència a despeses 

municipals obligatòries. 
X Que provinguin en nom de l’Ajuntament o àrees de l’Ajuntament, equip de govern o partits polítics. 

ÒRGANS DE 
PARTICIPACIÓ 

Assemblees 

Grup Impulsor 

Comissió tècnica 

 

 



   

 

 


