QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES?
•

Ser competència de la Generalitat.

•

Ser legals.

•

No anar en contra de l'interés general (no ser discriminatòries).

•

No atemptar contra els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

•

Estar emmarcades en els capítols pressupostaris II (Compra de béns comuns i despeses de
funcionament), IV (Transferències corrents en concurrència competitiva) i VI (Inversions
reals).

•

No tractar-se de transferències a persones o entitats concretes.

•

No ser excessivament abstractes o d'una amplitud tal que impedisca la seua viabilitat.

*Pots trobar exemples de possibles propostes en l’Annex.
Torna a GVA Participa

ANNEX: EXEMPLES DE PROPOSTES
Propostes que compleixen els requisits
Capítol II, de reparacions, manteniment, arrendament i conservació d'edificis i instal·lacions i
material de transport, neteja, compra de material no inventariable, subministraments i, en
general, treballs realitzats per empreses.
• Execució de campanyes de difusió dels Objectius de l'Agenda 2030.
• Realització d'un projecte cultural i d'oci educatiu per a combatre el despoblament.
• Desenvolupament d'un projecte de turisme rural sostenible per a les zones en risc de
despoblament.
• Restauració d'un edifici de titularitat de la Generalitat.
• Contractació d'un servei de transport per a un centre educatiu.
• Compra de productes sanitaris consumibles per a un centre de salut.
• Lloguer d'un edifici per a crear un centre d'oci juvenil sa.
• Neteja de muntanyes públiques de titularitat de la Generalitat.
• Implantació de cursos d’informàtica per a persones majors.
• Contractació d'un servei de cafeteria i restauració per a un institut.
• Neteja de la façana de l’estació de tren.
• Fer pública la gestió del transport públic sanitari.
•
•
•

Servei de salut mental per a estudiants a les universitats públiques.
Xarrades a IES sobre salut sexual, alimentació saludable, etc.
Ficar més contenidors a les zones de muntanya públiques.

Capítol IV, de transferències corrents a administracions públiques, a institucions sense fins de
lucre, a empreses i a famílies.
• Millores en la gestió de les ajudes a la dependència.
• Noves ajudes per al lloguer d'habitatges.
• Millora de les ajudes a empreses per a la contractació de persones amb diversitat funcional.
• Ajudes a empreses que fomenten la igualtat entre dones i homes o la contractació de
col·lectius amb dificultats d'inserció laboral.
• Ajudes a empreses per a la retirada de l'amiant de les seues instal·lacions.
• Ajudes als hotels que fomenten el turisme rural sostenible.
• Ajudes a entitats d’educació no formal.
• Augmentar el pressupost per a beques a estudiants.
Capítol VI, d'inversions reals en noves infraestructures i béns d'ús general, béns de patrimoni
històric artístic i cultural, edificis i altres construccions, material de transport, mobiliari i estris o
béns de caràcter immaterial com les despeses de recerca i desenvolupament.
• Ampliar un tram de la xarxa ferroviària de la Generalitat.
• Compra d'habitatges per a destinar-les a habitatge social.
• Compra d'un edifici per a crear una residència pública de persones majors.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra d'ordinadors per als col·legis públics.
Compra d'un equip de radiodiagnòstic per a un hospital.
Crear una xarxa de carrils bici entre comarques.
Compra de mobiliari per a un hospital públic.
Construir una carretera que faça més accessible la meua comarca.
Ampliació d'un institut públic de la meua ciutat.
Compra d'una obra d'art per a un museu de la Generalitat.
Creació de refugis públics per a animals abandonats.
Compra i re-condicionament de pisos per a oferir en lloguer assequible a joves.

Propostes que no compleixen els requisits
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Contractació de més personal sanitari, educatiu, administratiu o de policia autonòmica
(forma part del capítol I de la classificació econòmica de la despesa dels Pressupostos de la
Generalitat – despeses de personal).
Potenciar la cultura valenciana (proposta general i poc definida).
Millora de l'atenció sanitària primària en els centres de salut de la Comunitat Valenciana
(proposta general i sense definir els mitjans).
Creació d'un portal de transparència de la Generalitat (ja es troba creat, desenvolupat i en
funcionament).
Reducció del deute públic de la Generalitat (forma part del capítol IX de la classificació
econòmica de la despesa dels Pressupostos de la Generalitat – passius financers).
Subvenció d'un projecte concret d'una entitat ciutadana determinada (no s'accepten
transferències directes o de caràcter nominatiu).
Inversió en la construcció d'una obra el termini d'execució de la qual siga superior a 2
exercicis econòmics (supera el termini d'execució en els anys 2022-2023).
Subvenció a Ajuntaments per a inversions de renovació del paviment dels vials (forma part
del capítol VII de la classificació econòmica de la despesa dels Pressupostos de la
Generalitat – transferències de capital).
Creació d'un nou impost (es tracta d'un ingrés públic, no d'una despesa).
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