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1. PRINCIPIS BÀSICS 
 

Des de l’Ajuntament de Castellbisbal s’impulsa la segona edició dels pressupostos participatius 

adreçats a la població jove del municipi. D’aquesta manera es dona continuïtat als pressupostos 

participatius, seguint la trajectòria consolidada del municipi en el desenvolupament de 

processos participatius en diferents àmbits com educació, joventut o salut, des de fa més d’un 

quinquenni.  

En els darrers temps, en el territori català, els pressupostos participatius joves s’han anat 

consolidant amb un comú denominador: més enllà de les característiques del procés de 

participació s’ha considerat cabdal treballar la participació i la implicació dels i les joves, i alhora, 

a través de la vinculació dels i les mateixes joves, en la implementació de les actuacions que han 

passat a la fase de votació del procés. És a dir, es condiciona a la implementació de la proposta 

al desenvolupament de la mateixa amb el suport tècnic de l’equip de joventut.  

Per altra banda, ens trobem en un context en el que el desenvolupament de processos de 

participació ciutadana híbrids en els que amb el suport de mecanismes virtuals es potencia la 

informació i la participació del procés amb el desenvolupament de cites presencials és una 

realitat. Des de l’Ajuntament de Castellbisbal, amb el suport de Diputació de Barcelona, s’ha 

desenvolupat la Plataforma Decidim Castellbisbal (https://decidim-castellbisbal.diba.cat/). 

 Objectius:  

Els objectius generals són:  

- Fomentar la participació dels i les joves del municipi 

- Conèixer les necessitats de la població jove i afavorir la deliberació col·lectiva i la 

priorització de les propostes 

- Planificar la despesa municipal de les polítiques de joventut que s’ajusti a les necessitats 

dels i les joves del municipi 

Els objectius específics són:  

- Fomentar la qualitat dels projectes presentats i el treball d’elaboració de les propostes 

- Garantir un procés inclusiu de la diversitat juvenil existent 

- Generar espais de reflexió col·lectiva vers les necessitats juvenils i les polítiques de 

joventut entre els i les joves del municipi. 

 

 

 

https://decidim-castellbisbal.diba.cat/?locale=es
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2. OBJECTE 
 

L’objecte de la present normativa és regular el procés com a eina amb la qual la ciutadania jove 

del municipi decideix a què van destinats part dels recursos públics municipals. Les presents 

normes tenen vigència per aquest procés.  

3. PROJECTES 
 

3.1. Tipologia de projectes 

En funció de la procedència de les propostes, es defineixen dues línies de projectes:  

o Projectes particulars 

o Projectes col·lectius 

S’estableix un límit pressupostari de 1.500 € per proposta, es preveu l’execució de les 

propostes de més a menys vots fins esgotar la part de la partida del capítol II (activitats 

i serveis) dedicada als pressupostos participatius joves dels pressupostos municipals 

2020. El procés comptarà amb un pressupost total de 10.000 €, dels quals 3.000 € es 

destinaran als projectes particulars i 7.000 € a projectes col·lectius.  

 

3.2. Condicions de les propostes 

El procés de Pressupostos Participatius joves atorga a la ciutadania jove del municipi 

(14-29 anys) la capacitat de decisió sobre una part del pressupost municipal, per la qual 

cosa les propostes presentades han de presentar-se seguint uns criteris.  

 

 Criteris generals:  

- Han de ser propostes d’actuacions que facin referència a qualsevol àmbit o tema de 

competència municipal que es vinculi a la partida del capítol 2 en l’àmbit de les 

polítiques de joventut.  

- Tenir visió de ciutat, generant impacte al conjunt del territori. 

- Ser realitzables tècnica i econòmicament en l’any d’execució del pressupost (fins a 

31/12/2020) i no comprometre exercicis pressupostaris futurs. Que no existeixen 

impediments tècnics per realitzar els projectes en què es concretin les propostes, i que 

aquestes s’ajustin a la normativa vigent, respectant el marc jurídic i legal existent.  

- No poden incorporar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no 

municipals ja existents.  

- Han de regir-se per criteris d’inclusió social, d’equitat, de sostenibilitat, mediambientals 

i drets humans i estar dirigides al conjunt de joves del municipi.  

- Han d’estar localitzades geogràficament en el municipi de Castellbisbal. 

- Es podran organitzar per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut 

similar i/o per la seva viabilitat. 
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- Han de ser valorables, viables econòmicament i incorporar un pressupost. 

- Han de ser activitats obertes de transformació social al territori, per tant no poden ser 

activitats internes d’entitats i col·lectius juvenils.  

 

 Criteris específics:  

- Han de respectar les línies estratègiques del Pla Local de Joventut i no contradir altres 

plans estratègics municipals vigents. Ser coherent i no entrar en contradicció amb el 

model, els valors i les línies d’actuació promogudes per l’Ajuntament de Castellbisbal.  

- Han de donar resposta a una necessitat / demanda col·lectiva juvenil en les categories:  

o Benestar: es farà referència a activitats vinculades amb la prevenció de 

conductes de risc i foment d’hàbits i estils de vida saludables en: salut, esport, 

sexualitat, consums i altres addiccions. Així com activitats vinculades a la 

sensibilització i prevenció, en matèria d’igualtat de gènere.  

o Cohesió social: es farà referència a activitats vinculades amb el foment 

d’actuacions en el marc de la cultura tradicional, la cultura innovadora i d’altres 

que facin referència a activitats en el marc del temps de lleure i l’oci alternatiu.  

Queden excloses aquelles propostes vinculades al cicle festiu tradicional (festes majors, 

carnestoltes, castanyada, cap d’any, etc.), ja que aquestes disposen de pressupost propi. 

4. ESTRUCTURA DEL PROCÉS 
 

El procés contempla els següents moments principals:  

- Presentació de les propostes per part de la ciutadania jove del municipi. 

- Votació de les propostes finalistes per part de la ciutadania jove del municipi. 

- Implementació de les propostes per part de les persones joves del municipi que han 

liderat les propostes i amb el suport del Departament de Joventut. 

Aquests moments s’organitzen en les següents fases:  

 Fase 0. Informació del procés participatiu. 

 Fase 1. Recull de propostes. 

 Fase 2. Validació tècnica i econòmica de les propostes. 

 Fase 3. Votació de les propostes. 

 Fase 4. Presentació dels resultats i avaluació del procés. 

 Fase 5. Execució i seguiment de les propostes. 
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
 

Fase 0. Informació del procés 

En aquesta fase es presentarà públicament el procés de Pressupostos Participatius Joves, i 

s’inicia la campanya informativa per difondre els seus objectius i canals de participació entre la 

ciutadania. La campanya de difusió inclou: reunions informatives, díptics, cartells, banderoles, 

punts d’informació itinerants i un espai específic a la pàgina web: https://decidim-

castellbisbal.diba.cat/processes/elsilesjovesvolem 

Fase 1. Recull de propostes 

Les propostes es poden presentar en dues línies: Projectes particulars i Projectes col·lectius. Les 

propostes de projectes particulars es presenten per part de la ciutadania jove del municipi de 

14 a 29 anys de forma individual, com a màxim cada persona jove del municipi pot presentar 

fins a dues propostes per àmbit (4 en aquesta línia). Les propostes de projectes col·lectius es 

presenten a partir d’entitats, grups, organitzacions, plataformes, xarxes o altres formes d’acció 

col·lectiva tinguin o no personalitat jurídica. Aquests col·lectius han d’estar formats per persones 

joves del municipi de 14 a 29 anys. La proposta col·lectiva serà registrada a la Plataforma Decidim 

per una persona del col·lectiu en l’apartat corresponent, indicant en el cos del text el nom del 

col·lectiu. Com a màxim cada col·lectiu podrà presentar fins a dues propostes per àmbit (4 en 

aquesta línia). Les propostes han de ser activitats obertes de transformació social al territori, per 

tant, no poden ser activitats internes dels col·lectius. 

Els i les joves particulars (individualment) podran presentar propostes només a la línia de 

projectes particulars i els col·lectius o entitats podran presentar propostes només a la línia de 

projectes col·lectius. Les propostes s’hauran de presentar en format digital a la pàgina web del 

procés. En aquesta pàgina del procés es trobarà el document “Fitxa per l’elaboració de 

propostes” que amb posterioritat s’haurà de emplenar (obligatòriament) i annexar a la proposta. 

L’emplenament  d’aquesta fitxa es podrà realitzar en el marc d’alguna de les sessions previstes 

per aquest efecte en les que les persones participants rebran suport per al seu emplenament.  

Fase 2. Validació tècnica i econòmica de les propostes 

En aquesta fase la Comissió Tècnica recull, classifica, redefineix i valida les propostes 

presentades per la ciutadania jove. La validació es fa comprovant que la proposta reuneix totes 

les condicions recollides als criteris de propostes. La Comissió Tècnica pot, en aquesta fase, 

unificar propostes semblants i connectar a les persones que liderin aquestes mateixes 

propostes. 

Fase 3. Votació de les propostes 

Les propostes validades i quantificades es penjaran a la plataforma. Totes les persones joves del 

municipi podran votar les propostes de manera virtual fins a exhaurir el crèdit disponible, per 

tan; de la línia ‘projectes particulars’, podran votar una o varies propostes sempre que el 

https://decidim-castellbisbal.diba.cat/processes/elsilesjovesvolem
https://decidim-castellbisbal.diba.cat/processes/elsilesjovesvolem
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sumatori d’aquestes no excedeixi els 3.000 €; i de la línia ‘projectes col·lectius’, també podran 

votar una o varies propostes sempre que el sumatori d’aquestes no excedeixi 7.000 €.   

Fase 4. Presentació dels resultats i avaluació del procés  

La presentació dels resultats es realitzarà a través de la pàgina web del procés. S’elaborarà un 

informe d’avaluació dels resultats del procés.  

Fase 5. Execució i seguiment de les propostes 

En aquesta fase les persones referents de les propostes amb el suport del Departament de 

joventut definiran l’execució de les propostes i col·laboraran en la implementació de les 

mateixes.   

6. TEMPORTIZACIÓ 2020 
 

Fase 0. Informació del procés: 7 de gener – 29 de gener. 

- Presentació procés 28 de gener a les 19:00. 

Fase 1. Recull de propostes: 29 de gener – 24 de febrer (fins les 12:00). 

- Tallers i punts mòbils. 

Fase 2. Validació de les propostes: 24 febrer – 13 de març. 

Fase 3. Votació de les propostes: 16 de març – 30 de març (fins les 12:00). 

Fase 4. Presentació dels resultats i avaluació del procés: 30 de març – 3 d’abril. 

- Presentació resultats a la plataforma . 

- Avaluació procés. 

Fase 5. Execució i seguiment de les propostes: 20 d’abril fins 31 de desembre. 

7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Podran participar en el procés totes les persones joves empadronades a Castellbisbal d’entre 14 

i 29 anys:  

- Presentant propostes a la plataforma 

- Participant dels tallers de propostes 

- Votant les propostes finalistes 

- Executant les propostes seleccionades 
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Per fer-ho cal donar-se d’alta a la Plataforma.  

Les fases en les que podran participar són: recull de propostes, votació de les propostes i 

execució de propostes.  

8. ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS 
 

La Comissió Tècnica formada per personal tècnic de participació i joventut. I el suport d’una 

empresa especialitzada en participació.   


