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Normes de funcionament del projecte Kosmos, els pressupostos 
participatius joves de Montornès del Vallès 20
 
 
1. Què proposem? 
 
Un exercici de democràcia directa en què el jovent de Montornès 
què es destinen els 2
Departament de Joventut del proper any 20
educatiu en què tots els/les joves de Montornès 
protagonistes de la vida social del municipi.

 
Els 25.000 euros es divideixen
 

- Els/les joves de 12 a 16 anys decidiran sobre 
- Els/les joves de 17 a 30 anys decidiran sobre 1
 
 

2. Quins son els objectius
 

 Fomentar 
educatiu que vagi mes enllà d’un òrgan consultiu.
   

 Conèixer la realitat del municipi en matèria juvenil i posar al 
jovent en el centre de les decisions pel que fa a les polítiques 
afirmatives de joventut. 

 
 Apropar l’administració pública al jovent, fent un 

transparència, responsabilitat i cogestió dels recursos públics en 
matèria de joventut.   

 
 

 
3.  Qui hi pot participar?

 
El jovent de Montornès de 12 a 30 anys. 
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de funcionament del projecte Kosmos, els pressupostos 
participatius joves de Montornès del Vallès 2020. 

Un exercici de democràcia directa en què el jovent de Montornès 
què es destinen els 25.000 euros anuals del pressupost d’activitats del 
Departament de Joventut del proper any 2020. Volem crear un mecanisme 
educatiu en què tots els/les joves de Montornès puguin participar, decidir i ser 
protagonistes de la vida social del municipi. 

divideixen en dos imports: 

Els/les joves de 12 a 16 anys decidiran sobre 10.000 € 
Els/les joves de 17 a 30 anys decidiran sobre 15.000 € 

bjectius del projecte? 

Fomentar  la participació juvenil al municipi amb un mecanisme 
atiu que vagi mes enllà d’un òrgan consultiu. 

Conèixer la realitat del municipi en matèria juvenil i posar al 
jovent en el centre de les decisions pel que fa a les polítiques 
afirmatives de joventut.  

Apropar l’administració pública al jovent, fent un 
transparència, responsabilitat i cogestió dels recursos públics en 
matèria de joventut.    

Qui hi pot participar? 

El jovent de Montornès de 12 a 30 anys.  

                                                          

 
 
 

 

de funcionament del projecte Kosmos, els pressupostos 

Un exercici de democràcia directa en què el jovent de Montornès decideixi a 
00 euros anuals del pressupost d’activitats del 

. Volem crear un mecanisme 
participar, decidir i ser 

la participació juvenil al municipi amb un mecanisme 

Conèixer la realitat del municipi en matèria juvenil i posar al 
jovent en el centre de les decisions pel que fa a les polítiques 

Apropar l’administració pública al jovent, fent un exercici de 
transparència, responsabilitat i cogestió dels recursos públics en 
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4. Com han de ser les propostes? 
 

Les propostes han d’interessar al jovent que viu a Montornès. La proposta pot 
ser col·lectiva amb el teu grup d’amics/gues. Han de ser el més concretes 
possibles (per exemple, si proposes uns tallers o cursos has de dir de què.) 
 
Les propostes han de complir aquests requisits: 

1. Han de ser compatibles amb les funcions i competències de l’Ajuntament de 
Montornès i pròpies del marc de treball del Departament de Joventut. 

2. Viables econòmicament.  

3. Viables tècnicament. 

4. El jovent de 12 a 16 anys pot fer propostes de 2.500€, com a màxim  

5. El jovent de 17 a 30 anys  pot fer propostes de 4.000€, com a màxim 

6. Han de ser legals i èticament aplicables (descartant aquelles que proposin 
exclusió, rebuig, insostenibilitat o vulnerin els Drets Humans). 

7. Les propostes han de ser públiques 

8. Només es pot fer una proposta per persona 

 
5. On i fins quan es poden fer arribar les propostes? 
 
Les propostes es poden fer arribar a l’Ajuntament, al Centre Juvenil Satèl·lit o 
enviar-la en pdf editable (descarregable al web http://kosmos.montornes.cat/ 
 per correu a kosmos@montornes.cat. 
 
La data màxima per fer propostes és  el dilluns 4 de novembre de 2018 
 
6. Com s’escullen les propostes? 
 
L’Assemblea Jove serà el lloc on es durà a terme l’elecció de les propostes. 
Serà el proper diumenge 17 de novembre de 2019, a les 18 h, a la Carpa 
Polivalent el Sorralet. 
 
Les propostes es dividiran en dos blocs: les realitzades per joves de 12 a 16 
anys i les proposades de 17 a 30 anys. 
 
La metodologia de les votacions a l’Assemblea Jove: 
 

a. Presentació breu de les propostes 
          Cada proposta que es porti a votació haurà d’estar defensada per un/a 

jove al plenari de l’Assemblea Jove que es responsabilitzi de porta-la a 
terme. Si no hi ha defensa de la proposta, no es portarà a votació. 

 
b. Votació col·lectiva per consens 
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           Els dos blocs es repartiran en taules d’unes deu persones amb joves de 
la mateixa franja d’edat, que hauran de deliberar i consensuar a quines 
propostes es donen les puntuacions següents: 100 Kosmos, 90 Kosmos, 
80 Kosmos, 70 Kosmos, 60 Kosmos, 50 Kosmos, 40 Kosmos, 30 
Kosmos, 20 Kosmos i 10 Kosmos. 

 
En aquesta fase de la votació només es podran escollir les propostes 
corresponents a la mateixa franja d’edat que els integrants de la taula. 

    
           Una vegada feta la deliberació, un/a representant de la taula traslladarà 

a l’organització el resultat de les votacions. 
 
 

c. Votació individual 
Al principi del procés de votació individual es repartiran entre els 
assistents cinc monedes anomenades Kosmos. Les monedes tindran un 
valor diferent cadascuna: 5 kosmos, 4 kosmos, 3 kosmos, 2 Kosmos i 1 
Kosmos. Cada jove podrà puntuar les accions que més desitgin, 
independentment a la franja d’edat. 

 
Les propostes escollides seran les que sumin més kosmos (1 kosmos= 1 punt), 
del vot per consens i individual, fins arribar al límit del pressupost. L’última 
proposta escollida serà la que veurà retallada el pressupost si és el cas, a no 
ser que hi hagi un acord entre els responsables de les altres accions escollides 
per a compensar les quantitats. 
 

 
7. Com s’executaran les propostes escollides, el seu seguiment i 

avaluació. 
 

Una vegada se sàpiguen les accions escollides, els seus responsables i el 
Departament de Joventut estudiaran conjuntament la millor manera d’executar 
l’activitat durant el curs 2020. 
 
La persona responsable de l’activitat s’ha de comprometre a liderar la proposta 
i executar-la. En el cas que la persona responsable no pugui tirar endavant la 
proposta no s’executarà i el finançament es cancelarà.  
 
El seguiment i execució de la proposta es farà conjuntament entre els joves 
responsables de l’activitat escollida i els professionals del Departament de 
Joventut. 
 
Pel que fa a l’avaluació es farà una avaluació concreta per a cada activitat i un 
altre per al procés en general. L’avaluació de cada activitat es realitzarà amb 
indicadors quantitatius i un altre qualitatiu  en el que participaran  els joves 
responsables de l’activitat, els professionals de Joventut i els joves 
responsables de la resta d’accions escollides. L’avaluació general del procés 
seguirà la mateixa pauta, indicadors quantitatius i els qualitatius amb la 
participació del jovent responsable de totes les accions.   
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8. Finançament de les propostes escollides 
 
L’activitat comptarà com a mínim amb el pressupost escollit a l’assemblea, i és 
podran buscar altres formes de finançament, si s'escau.  
 
9. La responsabilitat del Departament de Joventut i l’Ajuntament de 

Montornès i les condicions de les bases. 
 
El projecte Kosmos, pressupostos participatius joves, és una iniciativa del 
Departament de Joventut de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. És per això 
que el procés de participació i la gestió de les propostes escollides estarà 
tutelat en tot moment per el Departament de Joventut de Montornès en 
compliment de les seves funcions, a fi de garantir el correcte desenvolupament 
de les mateixes. 
 
La participació al projecte Kosmos, els Pressupostos participatius Joves 2020 
de Montornès del Vallès, implica l’acceptació d’aquestes bases, sense perjudici 
que el Departament de Joventut i l’Ajuntament de Montornès, del qual depèn, 
puguin establir altres mesures, consideracions i acords que complementin 
aquestes bases, en qualsevol moment si així ho creuen oportú, en interès del 
bé comú i exercint les funcions i competències que li són pròpies. 


