
Memòria procés



ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES

Amb els Pressupostos Participatius els i les 
joves han pogut decidir en què invertir fins a 
10.000€ de la partida d’activitats i serveis del 
pressupost municipal de joventut per l’any 
2020. 



S’han establert dues línies de propostes: 

• Projectes particulars 3.000 €.
• Projectes col·lectius 7.000 €.

DOS PROCESSOS PARAL·LELS



Fase 0 Informació i comunicació del procés gener
Fase 1 Recull de propostes a la plataforma virtual “Decidim Castellbisbal”  gener / febrer
Fase 2 Validació tècnica de propostes febrer / maig
Fase 3 Votació de les propostes – Decidim Castellbisbal maig
Fase 4 Presentació dels resultats i avaluació del procés maig
Fase 5 Execució i seguiment de les propostes maig / des

FASES DEL PROCÉS 2018-19



EL PROCÉS I LA PLATAFORMA VIRTUAL

El procés participatiu s’ha realitzat a través de 
la plataforma Decidim-Castellbisbal. 

El 30 de gener es va realitzar una sessió 
presencial a l’espai jove D’els Costals per 
presentar el procés i fer les primeres propostes. 

Arran de la crisi sanitària produïda pel COVID-
19 la dinamització del procés s’ha realitzat a 
través de les xarxes socials i la plataforma 
Decidim. 



El recull de propostes:

 18 propostes recollides durant el procés participatiu.
 16 propostes van ser finalment validades tècnicament.

RESULTATS DEL PROCÉS



VALIDACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA – CRITERIS

 Competència municipal en l’àmbit de les polítiques de joventut.
 Cost màxim de 1.500€*.
 Tenir una visió de ciutat.
 Ser realitzables tècnica i econòmicament 31/12/20.
 No poden incorporar subvencions. 
 Criteris d’inclusió social, d’equitat, de sostenibilitat, mediambientals 

i drets humans i estar dirigides al conjunt de joves del municipi.
 Localitzades geogràficament a Castellbisbal.

*Les dues propostes no acceptades excedien el cost màxim de 1.500 €.



VALIDACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA – ÀMBITS

o Benestar: projectes de prevenció de conductes de risc, 
hàbits saludables, salut, esport, sexualitat, consums i 
altres addicions i igualtat de gènere. 

o Cohesió social: projectes de cultura tradicional, cultura 
innovadora i temps de lleure i oci alternatiu. 



Els i les joves inscrits a la plataforma tenien des del 04 fins al 
22 de maig per assignar el pressupost que tenien disponible 
als dos processos de la plataforma Decidim Castellbisbal.

La persona participant havia d’assignar un mínim de 300 i un 
màxim de 3.000 € per cistella en les propostes particulars. I 
un mínim de 700 i un màxim de 7.000 € per cistella en les 
propostes col·lectives.

VOTACIÓ DE PROPOSTES



RESULTATS FINALS

Les propostes marcades en groc 
són les propostes guanyadores. 

*En les propostes particulars el ‘Taller Tastet 
internacional’ i el ‘Taller Videoclip’ tenen 
ambdues 3 vots, s’escull la primera perquè 
sumant els costos (€) dels tres primers 
projectes és amb la que més s’acosta als 
3.000€. 

*



SÍNTESI PARTICIPACIÓ DECIDIM

La crisi sanitària del COVID-19 no ha 
permès la dinamització presencial del 
procés. Tot i aquest repte, s’ha 
focalitzat l’esforç cap a les xarxes 
socials obtenint uns resultats 
destacables tenint en compte el 
context que estem patint. 



pressupostosjoves@castellbisbal.cat

mailto:pressupostosjoves@castellbisbal.cat

