
 

 

 
 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D’INVERSIÓ 

PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020-2021 
 

Regidoria/Àrea/Departament/Servei que fa la proposta:  
 

Regidoria de Formació i Ocupació 

 

Dades de la proposta  

Denominació del projecte:  

Ordinadors portàtils per a l’aula polivalent espai recerca feina i informàtica  

 
Descripció:  

Adquisició de 15 ordinadors portàtils per al Servei d’Ocupació Municipal per ser utilitzats en benefici de la 

ciutadania de Cunit.  

  

 
 

Motivació/Justificació de la proposta  

El Servei d’Ocupació Municipal de Cunit està ubicat a les dependències municipals del carrer dels Horts, núm.5 

de Cunit. És un espai compartit per diferents àrees municipals (Joventut, Ensenyament, Esports, Cultura, i 

Ocupació). L’equipament té una aula d’ordinadors que, fonamentalment, es fa servir des del SOM Cunit per 

realitzar cursos d’informàtica a la ciutadania i com Espai de recerca de feina.  

Són ordinadors obsolets que no donen un servei  necessari i adequat. Un dels avantatges de ser portàtils és 

que poden ser utilitzats en qualsevol de les aules de formació disponibles, el que facilita la compartició dels 

espais amb la resta d’àrees i alliberaria un aula que, a dia d’avui, està infrautilitzada a causa de tenir uns 

ordinadors de taula.  

Un altre avantatge de ser portàtils és perquè en cas de trasllat del servei  a unes altres dependències,  aquesta 

dotació es consideraria com a part de l’inventari propi, a menys que la nova ubicació ja disposés d’ordinadors 

de la mateixa qualitat.  

 
 

Població susceptible de ser beneficiada  o destinatària: 

  

    Infants   Joves   Gent gran  Dones   Altres col·lectius específics    Població en general  
 

 
Ubicació  

Carrer dels Horts, núm.5 Cunit 

 
 Temps estimat execució  

El que trigui el procediment de la licitació  

 
Cost  estimat 

15.000 euros 

 
 

Cunit,        17 de juliol de 2020 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CRITERIS QUE REGEIXEN LES PROPOSTES  

 
Les propostes que es presentin han de complir els criteris següents:  

a) Han de ser projectes d’inversió i el seu pressupost no podrà ser superior a 50.000 euros 

(IVA inclòs), i no comprometre el pressupost d’altres anys. 

b) Han de ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 

c) S’han d’adequar a les lleis i normativa vigent.  

d) Han de ser viables  tècnica i econòmicament, amb un cost de manteniment sostenible i 

executar-se en l’exercici pressupostari 2021. 

e) Han de donar resposta a una necessitat concreta, d’interès general. 

f) No han de suposar contractació de nou personal.      

g) Han de ser projectes inclusius, socialment equitatius i sostenibles ambientalment,  tenir 

visió de col·lectivitat i un impacte favorable per a una part majoritària dels ciutadans i 

ciutadanes del municipi. 

h) S’hauran de presentar en el termini i forma establerta. 

i) No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al pressupost 

municipal o que facin referència a subvencions que s’atorguen. 

 
 


