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PROJECTE PARTICIPACIO CIUTADANA 2018
Creació Consell d'Infants i Consell de Joventut
El Consell del Poble creat l'any 2016 veu la necessitat de fer arribar la participació ciutadana a
grups de ciutadania que fins ara no han participat.
Per aquest motiu aquest any 2018 es vol crear el Consell d'Infants i el Consell de Joventut per
tal de poder dotar-los d'eines de participació i de decisió. Els joves i els infants són els grups
d'edat més allunyats fins aquest moment d'aquest procés que ha incorporat bàsicament gent
gran del municipi.
També volem ampliar el procés de comunicació (més visualització) de la tasca que s'està
portant a terme i millorar el procés de recollida de votacions per augmentar el nombre de
ciutadania que hi participa en aquests dos primers anys i per fomentar el relleu dels membres
del Consell Gestor de Participació Ciutadana que alguns d'ells, segons indica el reglament del
Consell del Poble, han de renovar el seu càrrec.
L’objectiu del projecte es :
- Crear el Consell d'Infants
- Crear Consell de Joventut
- Coordinar els dos Consells amb el Consell del Poble que hi ha a Viladrau des del 2016

Març: Rebre a l'Ajuntament les propostes del Consell d'Infants. Reunió Consell Gestor de
Participació Ciutadana
Abril: Convocar Consell de Joves.
Selecció de dinamitzador/a de joventut
Maig: Recollir i presentar les propostes recollides del Consell d'Infants, del Consell de Joves i
del Consell del Poble.
Reunió Consell Gestor.
Juny: Període de votació. Aquest any es crearà un material comunicatiu i urnes de votació. Les
votacions es faran a diferents indrets del municipi en dies diferents: 1 dia Barri de La Guineu, 1
dia Escola, 2 dies Plaça Major
Juliol- Octubre: Realització de les propostes més votades
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Gener- Febrer : creació del Consell d'Infants. Parlar amb l'escola i que l'alcaldessa vaig a parlar
amb cada classe per explicar que és un pressupost municipal i què vol dir pressupost
participatiu. S'ha inclòs en el pressupost 2018 2.000 € pel Consell del Poble
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Les diferents fases del procés seran les següents:
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Novembre: Audiència Pública per recollir iniciatives de la ciutadania per incloure en el
pressupost 2019.

Pressupost:
Disseny marca Consell Infants, Consell de Joventut i Consell del Poble ................. 1.000 €
Impressió tríptics ......................................................................................................

600 €

Participació Congrés Participació Ciutadana Barcelona Novembre 2018...............

300 €

Edició 3 Roll-Ups ....................................................................................................

250 €

Disseny i impressió de cartells per presentació propostes i per votacions ............

200€

4 urnes i vinils urnes - 2 Consell del Poble i 2 Consell d'Infants ...........................

225 €

Vídeo acreditatiu i capsules informatives ............................................................ 1.500 €
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....................................................... 4.075 €
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