
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

JOVES
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL



QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?

Amb els Pressupostos Participatius els i les joves
poden decidir en què invertir fins a 10.000€ de la 
partida d’activitats i serveis del pressupost 
municipal de joventut per l’any 2019. 



Dos processos paral·lels:

• Projectes joves 14-18 anys ─ 5.000 €.
• Projectes joves 19-29 anys ─ 5.000 €.

Els projectes no poden excedir dels 2.500€

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?



Els pressupostos participatius van dirigits a la 
població jove empadronada a Castellbisbal 
d’entre 14 i 29 anys

QUI POT PARTICIPAR?



• Donar-se d’alta a la plataforma Decidim 
Castellbisbal

• Introduir una proposta
• Complimentar la fitxa de proposta 

(virtualment o amb suport tècnic a les cites 
presencials)

QUÈ CAL FER PER PARTICIAR?



Inscripció a Decidim Castellbisbal

PROCÉS DE REGISTRE

https://decidim-castellbisbal.diba.cat/
https://decidim-castellbisbal.diba.cat/


Fase 0 Informació del procés nov / gen
Fase 1 Recull de propostes  des / gen 
Fase 2 Validació de propostes gen / feb
Fase 3 Redefinició i priorització de les propostes feb / mar
Fase 4 Votació de les propostes mar
Fase 5 Presentació dels resultats i avaluació del procés mar / abr
Fase 6 Execució i seguiment de les propostes abr / des

FASES DEL PROCÉS 2018-19



Quines propostes es poden fer?
Propostes vinculades a les línies estratègiques de les polítiques de 
joventut de Castellbisbal que donin resposta a les necessitats 
juvenils en els àmbits de: 

- L’educació no reglada
- La cultura i l’oci 

* S’exclouran totes aquelles propostes vinculades a les Festes Majors d’estiu i d’hivern.

RECOLLIDA DE PROPOSTES



Quines propostes es poden fer?

* S’exclouran totes aquelles propostes vinculades a les Festes Majors d’estiu i d’hivern.

RECOLLIDA DE PROPOSTES

CATEGORIES SUB-CATEGORIES

• PROJECTES JOVES 14-18 ANYS L’EDUCACIÓ NO REGLADA

LA CULTURA I L’OCI 

• PROJECTES JOVES 19-29 ANYS L’EDUCACIÓ NO REGLADA

LA CULTURA I L’OCI 



Com presentar propostes?

• Donar-se d’alta a la plataforma Decidim Castellbisbal
• Introduir una proposta 
• Complimentar la fitxa de proposta (virtualment o amb suport 

tècnic a les cites presencials)

RECOLLIDA DE PROPOSTES



TROBADES PRESENCIALS

Durant els mesos de febrer i març 2019 obrirem tallers per a la redeficinió de les 
propostes
A finals de març es realitzarà un taller de priorització de les propostes

! ! ! Les propostes prioritzades en aquesta sessió seran les que passin a la fase 
de votació

REDEFINICIÓ I PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES



Les propostes prioritzades es penjaran a la plataforma. 

Totes les persones joves del municipi (inscrites en Decidim) podran 
votar les propostes finalistes de manera virtual fins a exhaurir el 
crèdit disponible. 

VOTACIÓ PROPOSTES
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