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MEMORIA PROJECTE PARTICIPACIO CIUTADANA 2018

NOM: CREACIO DEL CONSELL D’INFANTS I CONSELL DE JOVENTUT

OBJECTIU: Crear els Consells d’Infants i de Joventut, la seva coordinació amb el
Consell del Poble de Viladrau, i portar a terme les respectives actuacions
participatives amb designació pressupostària per executar-les.
DESCRIPCIO: Actuacions necessàries per fer processos participatius en les
diferents sectors de població dividit per franges d’edat (infants, jovent i adults).
Primerament es van crear els Consells d’Infants i de Joventut (el d’adults ja
existia) i es van fer els processos participatius.
FASES:

3- Rebre les propostes fetes pel Consell d’infants, el Consell de Joves i el Consell del
Poble pel Consell Gestor de Participació Ciutadana que valora les propostes, i
determina les que són aptes per desenvolupar per sotmetre-les a votació.
4- Elaboració del material comunicatiu (divulgació mitjançant tríptics i cartells) i
adquisició de urnes i roll-up’s explicatius.
5- Sotmetre les propostes a un període de votació repartit en diferents indrets del
municipi i en diferents dies.
6- Comunicar les propostes més votades a la població, i procedir per part de
l’Ajuntament a l’execució de les actuacions.
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2- Convocar el Consell de Joves mitjançant la figura de dinamitzadora de joventut, que
explica al jovent de Viladrau el funcionament dels pressupostos participatius i recull
les propostes.
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1- Creació del Consell d’Infants: A través de l’escola explicar en què consisteix el
pressupost municipal i què significa un procediment participatiu dins el pressupost
amb una designació de 2.000 €. El Consell d’Infants proposa una sèrie d’actuacions
d’acord amb el que se’ls explica.
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RECURSOS: Recursos emprats per les actuacions descrites són: personal tècnic
de comunicació, difusió via web i xarxes socials, tríptics, cartells i roll-ups
informatius, 4 bústies per dipositar les propostes i 2 urnes per fer la votació.

PLA DE COMUNICACIÓ: Totes les actuacions realitzades s’han comunicat via
xarxes socials, així com els respectius anuncis dels terminis i emplaçaments de
recollida de propostes i votació. Mitjançant l’apartat web s’ha donat suport a
totes les actuacions dins la pestanya de participació ciutadana.

CALENDARI:
Gener-Febrer: Creació del Consell d’infants
Març-Abril: Creació del Consell de Joves
Maig: Recollir propostes i reunió del Consell Gestor de Participació Ciutadana.
Juny: Període de votació de les propostes.
Juliol: Comunicació/presentació al poble de les actuacions més votades.

AVALUACIÓ:
La participació del Consell del Poble ha augmentat significativament donat que
s’ha obert noves urnes de votació a indrets del municipi que els anys anteriors
no havien tingut accés, tant pel que fa a les propostes com a la fase de votació.
Pel que fa el Consell d’Infants es valora molt favorablement veure quina és la
perspectiva que tenen els més petits de les inversions que cal fer al poble,
malgrat sigui una quantia de poc import, i la major part de inversions
proposades no s’ajustessin al pressupost.
El Consell de Joves ha tingut una participació més baixa de l’esperada en el
procediment, tant pel que fa a propostes com en la fase de votació, i caldrà fer
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PRESSUPOST: El pressupost inicial era de 4.075 euros i el cost final de les
despeses ha estat de 4.088,39 euros.
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Setembre-Desembre: Execució de les actuacions més votades, i publicació del
video del procés de votació.

num Anotació: 1-2019-018684-2, Data d'entrada: 31/10/2019 11:16:00, Núm. exp
Classificació: X020200, Any expedient: 2018, num Anotació: 1-2019-018684-2, D

una tasca des de la figura del dinamitzador de joventut per fomentar-ne les
properes actuacions.

PROPOSTES DE MILLORA:
- Cal aconseguir que un % més elevat de la població prengui interès per les
designacions pressupostàries que poden proposar-se des de la població, aquest
fet en properes edicions s’ha de veure reflectit en la qualitat de les propostes i
també en el % de participació en les votacions.
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- Donar continuïtat als Consells creats per aconseguir fer arrelar als joves i
infants la cultura participativa, i la necessitat de treballar en equip per arribar a
aconseguir objectius de bé comú.

