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PLATAFORMA DE BONES PRÀCTIQUES 
NORMATIVA D’INCORPOACIÓ 

I ACTUALITZACIÓ DE PROJECTES 
 
 

 

Incorporació de nous projectes 
 
 

1. Es farà una convocatòria anual per sol·licitar la presentació de projectes 
candidats a ingressar com a bones pràctiques a la plataforma.  

 
2. La convocatòria es realitzarà entre novembre, desembre i gener i, dintre 
d’aquest marge temporal, estarà oberta durant un termini mínim de dos 

mesos.  
 

3. La convocatòria s’adreçarà a: 
 Socis de l’AcPpJ 

 Professionals en actiu que treballin en joventut 
 Col·lectius professionals que per la seva activitat estiguin en contacte 

amb projectes adreçats als joves 

 Entitats que treballin establement amb joves 
 Organitzacions associatives i empresarials que prestin serveis adreçats 

a la joventut 
 Administracions que tinguin l’atenció als joves entre les seves 

competències 

 
4. La convocatòria es publicarà a la plataforma de bones pràctiques i s’enviarà 

per correu electrònic a totes les persones i organitzacions especificades en el 
punt 3. S’acompanyarà d’una fitxa bàsica en la qual s’especifiquen les dades 
bàsiques per a proposar projectes (denominació del projecte, institució 

titular, nom i cognoms del responsable tècnic, telefòn i email de contacte i 
una breu descripció del projecte). 

 
5. Els projectes els poden proposar els seus propis responsables tècnics o 
qualsevol persona que en tingui coneixement, sense limitacions. 

 
6. Amb tots els projectes proposats, el Consell Avaluador realitzarà una 

primera valoració de les propostes rebudes, i decidirà de quines d’elles cal 
sol·licitar una ampliació de la informació. Per fer la tria es farà una 
comprovació inicial del compliment dels cinc requisits (gestió professional, 

període mínim de gestió, aplicació directa amb usuaris, projecte oficial i 
compliment d’ún mínim de cinc criteris de valoració) necessaris per formar 

part de la plataforma.  
 

http://www.joventut.info/bonespractiques/guia/#requis
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7. Durant els mesos de gener i febrer es recollirà la informació requerida dels 
projectes seleccionats en primera instància. Per fer-ho es farà arribar una 

fitxa bàsica, normalitzada, als responsables tècnics de cada projecte. 
 

8. Durant els mesos de febrer, març i abril el Consell Avaluador valorarà la 
informació recollida per triar finalment quins projectes s’incorporen a la 
plataforma. Per fer la tria es tindran en compte els 30 criteris de bones 

pràctiques, la valoració dels quals es reflectirà en una fitxa normalitzada. 
 

9. Per a la valoració dels projectes i per a la tria final es tindrà en compte 
l’opinió de les antenes de l’AcPpJ i es promourà la seva participació activa en 
la deliberació.  

 
10. Durant el mesos d’abril, maig i juny el tècnic de l’AcPpJ i el coordinador 

de bones pràctiques elaboraran i redactaran els continguts de cadascun dels 
projectes triats per penjar-los al web i els publicaran. Aquest procés es farà 
en consulta permanent amb els responsables tècnics de cadascun dels 

projectes per assegurar que totes les informacions són correctes. 
 

11. El redactat i disposició dels continguts és responsabilitat exclusiva de 
l’AcPpJ i de les persones que en cada moment designi la junta directiva de 
l’entitat, per assegurar que s’ajusta a l’estructura web segons els paràmetres 

decidits pel Consell Avaluador, la seva adequació als criteris de la plataforma 
i una disposició que faciliti la consulta i la comparació amb altres projectes. 

Els responsables dels projectes podran demanar el canvi de dades sempre 
que hi detectin errors o inexactituds. 
 

12. Els responsables dels projectes disposaran sempre d’un espai per explicar 
en primera persona els principals reptes, valors i posicionament professional 

de la seva bona pràctica. El redactat final el revisaran sempre les persones 
designades per la junta de l’AcPpJ però sempre s’haurà de consultar amb els 
responsables dels projectes per assegurar la seva conformitat. 

 
 

Actualització de projectes 
 

 
13. Un cop introduïda a la plataforma, la informació relativa a cada projecte 

s’actualitzarà una vegada l’any, com a mínim, seguint un calendari anual que 
haurà d’elaborar el Consell Avaluador.  

 
14. Per a l’actualització dels projectes, el responsable tècnic o la coordinació 
de la plataforma sol·licitarà al responsable de cada projecte les dades 

necessàries per fer-ho (memòries, material de difusió, audiovisual, etc.). El 
redactat de l’actualització en la plataforma correspondrà, igualment, als 

responsables designats per la junta de l’AcPpJ. Els responsables del projecte 
podran, si ho desitgen, actualitzar també el text de la seva valoració tècnica. 
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15. Els responsables del projecte disposaran d’un termini màxim d’un mes i 
mig (45) dies per actualitzar la informació, a comptar des de la data en què 

li sigui sol·licitada la informació. Si la informació es lliura un cop transcorregut 
aquest termini, l’AcPpJ no garanteix que l’actualització es realitzi abans del 

següent termini anual. 
 
16. En la informació corresponent a cada projecte en la plataforma figurarà 

en lloc destacat la data de la darrera actualització realitzada. 
 

17. El responsable del projecte pot sol·licitar que la informació s’actualitzi en 
qualsevol moment de l’any, encara que no hagi estat sol·licitat per part del 
Consell Avaluador. En aquest cas, la informació s’actualitzarà amb les dades 

aportades dintre del termini màxim de tres mesos. 
 

 
 

Projectes finalitzats 
 

18. El Consell Avaluador pot decidir que un dels projectes inclosos a la 
plataforma no s’actualitza més per alguna de les següents raons: 
 

- Perquè el projecte deixa de realitzar-se 
- Perquè el responsable del projecte ho sol·licita 

- Perquè es comprova que el projecte ha deixat de complir de manera 
substancial les condicions per les quals havia estat valorat com a 
bona pràctica. En aquest cas, el Consell Avaluador ho comunicarà 

al seu responsable tècnic, que tindrà l’oportunitat d’argumentar el 
contrari si ho considera necessari. En el cas que el responsable de 

projecte aporti informació contrastada que permeti considerar que 
continua tenint la condició de bona pràctica, el projecte es 
continuarà actualitzant. 

- Perquè els responsables del projecte no faciliten informació per a la 
seva actualització durant dues anualitat seguides. 

 
19. Quan un projecte deixa d’actualitzar-se es manté a la plataforma, però 
s’indicarà en lloc destacat la data de la darrera actualització realitzada, i la 

primera informació que apareixerà en l’apartat “Descripció” serà la que 
descriu el temps durant el qual ha estat en actiu o durant el qual ha estat 

considerat bona pràctica, i la raó per la qual ha deixat de tenir aquesta 
consideració. La resta de la informació del projecte es mantindrà en les 

mateixes condicions perquè s’entén que continua sent útil la seva observació 
i/o estudi durant el període en el qual va ser considerat com a bona pràctica. 
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Xarxa territorial 
 

20. L’AcPpJ organitzarà a través del seus socis una xarxa territorial d’antenes, 
pensada per a la dinamització i foment de la participació professional en la 
plataforma de bones pràctiques. 

 
21. Les antenes seran professionals de joventut, preferentment socis de 

l’AcPpJ, que assumiran voluntàriament la tasca de dinamització.  
 
22. Cada antena tindrà assignat un territori determinat, que ella mateixa 

triarà, en funció del seu coneixement i capacitat (un municipi, un conjunt de 
municipis, una comarca, diverses comarques, etc.) 

 
23. Les funcions de cadascuna de les antenes són les següents: 
 

- Col·laborar en la difusió de les convocatòries de projectes de bones 
pràctiques 

- Estar amatent a l’aparició de projectes que potencialment es puguin 
considerar com a bones pràctiques en el territori per comunicar-ho 
al Consell Avaluador de Bones Pràctiques 

- Col·laborar amb la coordinació tècnica de l’AcPpJ i del Consell 
Avaluador per recollir informació d’actualització dels projectes 

presents en la plataforma 
- Col·laborar en la difusió de les jornades anuals de bones pràctiques 

i promoure la participació en elles dels professionals del seu territori 

- Actuar com a enllaç entre els professionals del seu territori i el 
Consell Avaluador i a la coordinació tècnica de l’AcPpJ. 

 
24. En la fase de tria de projectes de bones pràctiques, el Consell Avaluador 
facilitarà un resum de la informació recollida i el farà arribar a totes les 

antenes, a les quals demanarà l’opinió. Aquesta serà tinguda en compte pel 
consell a l’hora de seleccionar els projectes que s’han de penjar a la 

plataforma. Aquesta petició d’opinió es realitzarà una vegada l’any com a 
mínim i, sempre que sigui possible, es realitzarà a través d’una trobada 
presencial.  

 


