Bases de participació

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
JOVENTUT 2018
1. La convocatòria s’adreça a tots els i les joves d’entre 14 i 30 anys que facin vida a Lliçà d’Amunt.
2. Les propostes es podran presentar fins al dia 11 de desembre de 2017 a l’Espai Jove El Galliner
o l’OAC de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. S’haurà d’omplir la butlleta amb les dades
corresponents a la descripció de l’activitat i al pressupost. Les butlletes es trobaran a diferents
espais del municipi: Espai Jove El Galliner, OAC de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, Pavelló
Municipal d’Esports, el Centre Cívic de Ca l’Artigues, el Centre Cívic de Palaudàries, l’INS Lliçà i
l’INS Hipàtia d’Alexandria, i al web de la Regidoria de Joventut: www.espaijovegalliner.cat.
3. Les propostes poden ser presentades individualment o per grups de joves no constituïts com a
entitats, tot i que s’acceptarà la col·laboració o suport d’entitats del municipi.
4. S’acceptarà una sola proposta per persona i amb un cost màxim de 2.500€.
5. Els projectes o activitats hauran d’estar dirigits principalment a un públic jove i de Lliçà d’Amunt.
6. Un cop rebudes les propostes, la Regidoria de Joventut es posarà en contacte amb els/les
responsables dels projectes o activitats per tal d’acordar una reunió per concretar, a en l’àmbit
tècnic, logístic i pressupostari, les propostes presentades.
7. Les propostes presentades s’hauran de defensar i votar a l’Assemblea Jove, que tindrà lloc el
divendres 22 de desembre de 2017 a les 20h a l’Ateneu l’Aliança. Les propostes més votades
seran les que es duran a terme, de major a menor votada, fins a esgotar el pressupost de
10.000€ de la Regidoria de Joventut destinat als pressupostos participatius.
8. La presentació de la proposta comporta l’acceptació de les bases així com la coordinació, en tot
moment, amb la Regidoria de Joventut. És obligatòria la implicació dels promotors de l’activitat
en la seva organització i execució. La no implicació en l’acte comportarà l’anul·lació d’aquesta
proposta, deixant pas a la següent proposta més votada a l’Assemblea Jove.
9. Les propostes exclouen tota mena d’ànim de lucre. Cap persona o entitat organitzadora podrà
beneficiar-se directa o indirectament del pressupost de l’activitat. La feina que aquests
desenvolupin haurà de ser totalment voluntària i desinteressada.
10. Les propostes hauran de ser, en la mida del possible, d’accés lliure. En cas de cobrament per
gaudir de l’activitat caldrà aportar justificació deguda.
11. No es podran presentar propostes que excloguin o segregui a les persones per raó de sexe,
religió o condició social i/o que atempti contra els drets humans.
12. No es podran presentar propostes d’activitats ja consolidades (amb trajectòria de 5 o més anys)
o que es puguin autofinançar.
13. Les propostes que no compleixin amb aquestes basses, la legalitat vigent o que siguin inviables
a nivell econòmic o logístic, quedaran excloses.

14. 30 dies abans de l’inici de l’activitat el/la responsable haurà d’entregar la següent documentació,
aportada per la Regidoria de Joventut, degudament emplenada: descripció acurada de l’activitat,
pressupost desglossat de l’activitat, llistat de persones organitzadores i col·laboradores, material
necessari per part de l’Ajuntament, etc.
15. 15 dies després de la realització del projecte o activitat, la persona responsable haurà de
justificar les despeses amb tiquets o factures corresponents al pressupost que se li va atorgar.
16. En cas de no presentar-se cap proposta l’Assemblea Jove quedarà anul·lada. L’import previst
per a pressupostos participatius s’utilitzarà per a projectes i activitats que es programaran des de
la regidoria de joventut i que podran ser escollides mitjançant la consulta a la ciutadania de Lliçà
d’Amunt a través d’enquestes a les xarxes socials.
17. Tot allò no previst a la present normativa serà resolt per la regidoria de joventut.

