
PRESSUPOSTOS
JOVES VNG 

 Proposa i
decideix com

destinar 50.000
euros  a VNG

Com es presentaran les
propostes? 

Els delegats i delegades realitzaran
una dinàmica de treball amb
l'alumnat de la seva classe per tal de
recollir les propostes. Posteriorment
els delegats de cada centre
realitzaran una segona  sessió per
consensuar-les. 

Aquestes dinàmiques de treball 
 s'explicaran i es posaran en pràctica
el dia de la trobada de delegats. 

Com s'organitzarà el procés?
El procés s’organitzarà en 6 fases:  

Informació als centres i l’alumnat  (Setembre-Octubre 2021)
Recollida de propostes (Novembre 2021)
Consens de propostes dins del centre (Novembre 2021)
Valoració de propostes pels serveis municipals (Desembre 21 – Gener 22)
Votació de propostes als centres educatius (Febrer 2022)
Execució de la proposta o propostes guanyadores (2022)

Què és?

És un projecte que vol fomentar la
participació de les persones més
joves del municipi, les quals
podran proposar i decidir com
destinar 50.000 euros del
pressupost municipal. 

El procés s’adreça a l’alumnat de
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO dels centres 

educatius de VNG i es
dinamitzarà des del Projecte
Antena.  

Els delegats i delegades dels
centres educatius de secundària
tindran un paper central durant
tot el procés. 
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Quin tipus de propostes
es podran fer?
Es podran presentar propostes per a
millorar l’espai públic de la ciutat o
els equipaments de competència
municipal* i han de complir amb
aquests requisits mínims: 

-Viables tècnicament i
econòmicament
-Han de tenir un import màxim de
50.000 euros. 

*Amb excepció de centres educatius 
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Com es votarà?

Es realitzarà una votació presencial
de les propostes finalistes als
centres, amb una butlleta de votació
i urnes. S'aniria classe per classe per
tal de garantir el màxim de
participació. 

Data prevista: Febrer 2022 
Temps estimat: 1 hora

Com es valoraran? 

Totes les propostes que han
consensuat els delegats/des passaran
a ser avaluades tècnica i
econòmicament pels departaments
corresponents de l’Ajuntament. 

L'Ajuntament publicarà totes aquestes
propostes i la seva valoració a la web
participa.vilanova.cat.  

Com es consensuaran les
propostes dins del centre?

Del 15 al 30 de novembre,  els delegats
i delegades de cada centre, un cop
recollides totes les propostes de les
classes, hauran de trobar-se per
consensuar les 2 que considerin més
rellevants.  Aquesta sessió es farà amb
suport del referent municipal del
Projecte Antena. 
Data prevista: 16-30 novembre 
Temps estimat: 2 hores

Informació als centres i a
l'alumnat

Es realitzarà una sessió informativa
per a l’alumnat del Projecte Antena, en
la qual es donarà a conèixer els
pressupostos participatius i es
facilitaran diverses eines i dinàmiques
per a dinamitzar el projecte.

Data prevista: Dilluns 25 d'octubre 
Temps estimat: 3 hores

I es farà el que surti?

La proposta o propostes
guanyadores s’executaran durant
l’any 2022, preferentment abans de
finalitzar el curs escolar. 
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Com es recolliran les
propostes de l'alumnat?

Es realitzarà un treball a les aules,
durant l'hora de tutoria.  Seran els
delegats i delegades qui explicaran
el projecte de pressupostos, la
dinàmica i recolliran  les propostes
de l’aula. Es proposa dedicar 1 o 2
sessions de tutoria. 

Data prevista: 1-15 novembre  
Temps estimat: 2 hores
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