MEMÒRIA
PRESSUPOST PARTICIPATIU
JOVE 2018
- Ajuntament de la Vall d’en Bas -

Quan parlem de participación juvenil, cal ser conscients de l’amplitud del terme. Sovint, des
de joventut i des d’altres àree, caiem en l’error de pensar que els i les joves no participen de
la vida pública i política d’un municipi. Errem, perquè els i les joves participen d’entitats, de
lleure, esportives, lúdiques…, que participen a actes del poble, en activitats organitzades per
l’Ajuntament, participen al carrer, utilitzant els parcs, zones verdes…

Per tant, des d’aquesta perspectiva, el que ens plantegem des de l’Ajuntament de la Vall d’en
Bas és inclure un altre sistema de participació; el pressupost participatiu de joventut. La gent
jove ha de poder participar no només d’una forma consultiva, sinó prenent decisions, i la
gent adulta, ha de concebre a les i les joves com a habitants en ple dret i amb plenes facultats
per a decidir qüestions que ens afecten a totes i a tots.

Es per això que proposem als i les joves del municipi de la Vall d’en Bas, formada per diversos
nuclis, decidir com s’inverteixen 3500€ del pressupost municipal, partida prevista en els
pressupostos ja des d’aquest any.

A més, afegir que la voluntat de l’Àrea de Joventut i Educació, i del propi Ajuntament és
treballar any rere any per anar augmentant aquesta partida, així com treballar perquè no
només els i les joves decidexin de manera participativa amb què dedíquem diners, sinó que
es vagi extenent a la resta de franges d’edat dels i les habitants de la Vall d’en Bas.

1. D’on venim i on anem?
Enguany va ser el primer cop que l’Àrea de Joventut i Educació realitzava aquest projecte. El
seguiment va ser força baix, malgrat els esforços realitzats i la difusió fet. Malgrat tot, van
sorgir algunes propostes interessants i, el que creiem més important

2. Objectius
Per tal de concretar la feina, els objectius que perseguim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilitzar als i les joves en la gestió de diners públics
Aprendre a liderar i a organitzar accions
Detectar necessitats i interessos de la població juvenil
Posar en valor les propostes i iniciatives dels i les joves pels i les joves
Enfortir el caràcter participatiu i democratitzador de l’Ajuntament
Fer més visible la transversalitat de les polítiques de joventut
Exercir la democràcia directa decidint com es distribueixen 3500€
Posar als i les joves al centre de tota acció
Democratitzar la societat

3. Participants
Per la particularitat de la Vall, i dels pobles que formen el municipi, la joventut entenem que
comença als 12 anys, i s’acaba sobre els 35. Aquesta enorme distancia entre els ventalls
d’edat fa difícil arribar a tothom. Per aquest motiu, tècnicament i també políticament, volem
potenciar el ventall de joves de la franja baixa, per tant, concebem el projecte per les edats
d’entre els 12 i els 25 anys. Van participar un total de 25 joves.

4. Què hem fet?

FASE 1 – Elaboració i difusió del projecte, publicitat i enviament d’una carta personalitzada
explicant tot el projecte a tots els i les joves.
FASE 2 – Període de recepció de propostes.
-

Es podia presentar individualment o en grup
Proposta legal i ètica
Econòmicament viable
Oberta a tots els i les joves de tots els pobles del municipi

Per tal de promoure que hi hagues el màxim de propostes, es va posar un topall màxim de
diners per proposta.

FASE 3 – Assemblea. Es va convocar a totes les persones joves de la Vall d’entre 12 i 18 anys
a participar de l’assemblea. Aquesta estava plantejada de la següent manera:

Primera part: Exposició resumida de les propostes i intervenció dels responsables de la
proposta.

Segona part: deliberació i puntuació per grups. Cada grup donarà una puntuació concreta a
les propostes que vulguin escollir. Hauran de posar-se d’acord i entregar un full amb les
puntuacions (5, 10. 15, 20 o 25 punts)

Tercera part: Votació individual. Cadascú donarà 5, 10, 15, 20 o 25 punts segons el seu criteri
propi. El vot serà secret.

Quarta part: Recompte de vots i resultat. Es sumaran els dos mètodes de votació. S’aniran
validant propostes fins a esgotar els 3500€.

Davant la realitat, es va fer una votació i prou, no hi havia prou quòrum per a la realització
metòdica de les parts previstes.

5. Propostes:

FASE 4 – Aquelles propostes que han estat escollides, són les que els joves responsables han
de liderar amb els suport del Tècnic de Joventut. No es realitza cap proposta sense la
implicació dels joves responsables.

ACCIÓ
Anada a Port Aventura
Torneig de Volei
Cinema a la Fresca
Passatge del terror
TOTAL

COST ARPOXIMAT
700€
400€
400€
900€
2400€

Les propostes s’han realitzat o s’han de realitzar abans de la següent Assemblea jove que
serà pels volts de març o abril del 2019.

6. Material difusió i enllaç

ENLLAÇ VÍDEO PROMOCIONAL

ENLLAÇ ANUNCI WEB SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

