
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 
2020. 



Dues línies paral·leles:

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

Els projectes no poden excedir dels 1.500€.
Cada persona o col·lectiu no pot presentar 
més de 2 projectes per àmbit (4 per línia).

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?



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

Projectes particulars es presenten per part de la ciutadania jove del 
municipi de 14 a 29 anys de forma individual.

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 la presenta una persona 
membre del col·lectiu i indica el nom del col·lectiu.  

QUI POT PARTICIPAR?



Fase 0 Informació del procés 7-29 gener
Fase 1 Recull de propostes  29 gener - 24 febrer 
Fase 2 Validació de propostes 24 febrer - 13 març
Fase 3 Votació de les propostes 16-30 març
Fase 4 Presentació dels resultats i avaluació del procés 30 març - 3 abril
Fase 5 Execució i seguiment de les propostes 20 abril - 31 desembre

FASES DEL PROCÉS 2020



1. Donar-se d’alta a la plataforma Decidim 
Castellbisbal

2. Introduir una proposta (particular i/o 
col·lectiva)

3. Complimentar la fitxa de proposta 
(virtualment o amb suport tècnic a les 
cites presencials)

4. Adjuntar fitxa a la proposta
5. Enviar la proposta

QUÈ CAL FER PER PARTICIAR?



Inscripció a Decidim Castellbisbal

PROCÉS DE REGISTRE

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


PROCÉS PER FER LA PROPOSTA



PROCÉS PER FER LA PROPOSTA



Quines propostes es poden fer? (CATEGORIES)
Propostes vinculades a les línies estratègiques de les polítiques de 
joventut de Castellbisbal que donin resposta a les necessitats juvenils 
en els àmbits de: 
• Benestar: salut, esport, sexualitat, consums i altres addiccions i        

igualtat de gènere.
• Cohesió social: cultura, temps de lleure i 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.

RECOLLIDA DE PROPOSTES



Quines propostes es poden fer? 

RECOLLIDA DE PROPOSTES

LÍNIES CATEGORIES

PROJECTES PARTICULARS
BENESTAR

COHESIÓ SOCIAL

PROJECTES COL·LECTIUS BENESTAR

COHESIÓ SOCIAL



Les propostes validades 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. 
Cada línia (propostes particulars i col·lectives) es votaran per 
separat. 

VOTACIÓ PROPOSTES
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