
 

  
     

 

 

 

 

 

 
 

QUÈ ÉS EL PRESSUPOST JOVE! ? 
Pressupost Jove! és un projecte de participació ciutadana que pretén obrir un espai de diàleg 

perquè els i les joves de Canet puguin decidir en què es gasten una part dels diners de la 

Regidoria de Joventut. Volem fomentar la participació dels joves i que siguin ells/es mateixos 

qui desenvolupin l’activitat prevista i que es converteixin en autèntics protagonistes.  

 

Els objectius del projecte són:  

- Promoure la cogestió, l’autonomia i l’apoderament dels i les joves del municipi 

- Afavorir espais deliberatius per tal que les persones joves puguin detectar i donar 

resposta a les seves necessitats i demandes 

- Promoure la coresponsabilitat dels i les joves i la implicació a l’hora de resoldre les 

seves necessitats i demandes detectades 

LES BASES DEL PRESSUPOST JOVE! 
1. Pressupost  

La Regidoria de Joventut destinarà 6.000 € de la partida d’activitats del pressupost municipal 

del 2018 per al desenvolupament del projecte Pressupost Jove! 

 

2. Àmbits 

Les propostes que presentin els i les joves caldrà que s’emmarquin en un dels àmbits següents:  

 
Oci i lleure: activitats per fer els i les joves en el seu temps lliure i que fomentin espais de 

trobada entre ells/es. Podran ser de caràcter lúdic, esportiu, festiu, artístic i solidari: per 

exemple: cursos, tallers, activitats esportives, exposicions, sortides...  

 
Emancipació i autonomia: propostes que plantegin accions encaminades a millorar 

l’ocupació jove, els estudis i la formació i la promoció de la salut juvenil.  

Per exemple: taller sobre com fer un currículum o curs sobre com fomentar hàbits 

saludables (alimentació, etc.) 



 

  
     

 

 

 

 

 

Mobilitat: propostes que fomentin la mobilitat internacional dels joves de Canet de Mar. 

Per exemple: campanyes de promoció de mobilitat internacional entre els joves, projectes 

d’intercanvi... 

 
3. Requisits per als participants 

- Per participar-hi cal tenir entre 15 i 30 anys i viure a Canet de Mar. També podran participar 

aquells joves que, sense ser de Canet, estiguin estudiant al municipi.  

- Es pot participar tant individualment com en grup. 

- Cada jove o grup podrà presentar una sola proposta. 

 
4. Requisits i característiques de les propostes:  

- Les activitats proposades han de ser:  

- ser sense ànim de lucre 

- viables econòmicament i tècnicament  

- adequar-se a la normativa i les lleis vigents i ser competència municipal 

- inclusives (que no excloguin cap col·lectiu per raó de gènere, classe o origen) 

- originals i que no rebin suport o subvencions per part de l’Ajuntament 

- Les propostes s’hauran de desenvolupar de febrer a octubre del 2018. 

- En funció de l’edat del o dels joves promotors, les propostes s’emmarcaran en dues franges:  

 Categoria A: 15 - 20 anys 

 Categoria B: 21 - 30 anys 

- Les propostes podran ser de 1.500 € com a màxim. L’import màxim destinat a cada categoria 

serà de 3.000 €.   

- Per fer efectiva una proposta caldrà omplir i lliurar les butlletes que trobareu a:  

o Ajuntament de Canet de Mar 

o Vil·la Flora 

o La Masoveria 

o Institut Lluís Domènech i Montaner 

o Biblioteca P. Gual i Pujadas 

o Butlleta electrònica a  www.canetjove.cat 

 
- Totes les propostes seran validades per la Regidoria de Joventut per tal de garantir el 

compliment de les bases.  

- Per tenir en consideració les propostes, caldrà que siguin presentades el dia de l’assemblea, 

per tant és imprescindible l’assistència dels i les joves promotors.  

 
5. Assemblea 

L’assemblea serà oberta a tots els joves de Canet de 15 a 30 anys o aquells/es que sense ser de 

Canet, estiguin estudiant al municipi. Es faran dues votacions, una d’individual i una altra en 

grup, per tal de prioritzar les propostes defensades. Com ja hem vist, les propostes seran 

separades per dues categories en funció de l’edat dels seus promotors. 

 

Votació individual:  

Cada persona podrà votar fins a un màxim de 4 propostes de cada categoria i ha d’atorgar 4, 3, 

2 i 1 punt.  

 

http://www.canetjove.cat/


 

  
     

 

 

 

 

 

Votació per grup:  

En funció del nombre d’assistents es faran grups de 4, 5 o 6 persones (barrejant edats i 

promotors) i es debatrà els pros i els contres de cada proposta. Finalment, els grups, per 

consens, prioritzaran les propostes de cada franja i atorgaran 20, 15, 10 i 5 punts. Si no s’arriba 

a un consens dins del grup, els seus membres decidiran per votació.  

 

Criteris 

Tant per a les votacions individuals com per a les de grup, caldrà tenir presents els criteris 

següents:  

- Les propostes han de respondre a les necessitats dels i les joves de Canet de Mar 

- Han de fomentar la inclusió social i ser obertes a tots els joves del poble  

- Les activitats proposades han d’incloure, com a beneficiaris i/o com a participants, el 

màxim de joves possibles 

- Les propostes han de ser originals, al més detallades possible i que optimitzin els 

recursos disponibles. 

LES FASES I EL CALENDARI DEL PRESSUPOST JOVE! 
El projecte està estructurat en quatre fases:  
 
Fase 1. Difusió del projecte i recollida de les propostes 

En aquesta fase es donarà a conèixer el projecte i els i les joves podran fer les seves propostes. 

Ho podran fer omplint una butlleta que trobaran a diferents equipaments o a través d’una 

butlleta electrònica. Les butlletes es podran lliurar del 2 de novembre al 2 de desembre de 

2016. Totes les propostes seran valorades per tal que compleixin les bases del projecte.  

 
Fase 2. Presentació de les propostes i votacions  

Les propostes hauran de ser presentades pels i les joves promotors a l’assemblea oberta a tots 

els joves del municipi, que tindrà lloc el dia 21 de desembre a les 18.00h a la Masoveria. Un 

cop siguin presentades totes les propostes, es faran les votacions individuals i per grups per tal 

de prioritzar-les. Prèviament a l’assemblea, tindrà lloc un taller per tal que els i les joves 

proposants puguin preparar-ne la presentació.  

 
Fase 3. Desenvolupament de les propostes 

S’efectuaran trobades amb els i les joves responsables de les propostes per tal de concretar-ne 

l’execució. És indispensable que els joves es coresponsabilitzin del seu desenvolupament.  

 
Fase 4. Avaluació  

La darrera fase servirà per donar compte de les activitats desenvolupades i fer una valoració 

global del projecte.  

  



 

  
     

 

 

 

 

 

 

El projecte seguirà el següent calendari:  

 

Acció Data o període 

Campanya de difusió Del 16 d’octubre al 1 de desembre 

Recollida de les propostes Del 16 d’octubre al 1 de desembre 

Taller de preparació de les presentacions 14 de desembre a les 18.00h a la Masoveria 

Assemblea 21 de desembre a les 18.00h a la Masoveria 

Desenvolupament de les propostes De febrer a octubre de 2018 

Avaluació de les propostes i del projecte Novembre de 2018 

 


