FUNCIONAMENT D’ IMPULS - PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES 2019
L’Ajuntament d’Igualada, per mitjà del Departament de Joventut, duu a terme un procés
participatiu amb l’objectiu principal de promoure la participació dels i les joves de 16 a 30 anys
del municipi.
1.

Objecte

Els pressupostos participatius tenen com a finalitat convidar els joves a determinar el destí de
la quantia pressupostària destinada al projecte Impuls.
Els pressupostos participatius són un mitjà de corresponsabilització que permet la participació
dels joves en la gestió del pressupost municipal, ja que poden proposar, debatre i decidir sobre
el destí de la partida establerta, però no suposa cap altre dret en relació amb aquesta partida.
La quantia de pressupost estipulada per l’Ajuntament d’Igualada ( Departament de Joventut)
com a objecte d’elaboració participativa pels joves del municipi d’Igualada té un import total
de 15.000€, que es distribuiran entre els projectes que es proposin a l’assemblea participativa.
2.

Participants i destinataris

Podran participar en el procés tots els joves nascuts entre el 1989 i el 2003, ambdós inclosos,
que resideixen i/o realitzen alguna activitat a Igualada.
Els projectes es presentaran a títol personal o bé en grup, però no en representació d’una
entitat les quals ja disposen d’altres formes de suport per impulsar els seus projectes.

3.

Presentació de propostes. Dates de presentació i format.

Cada jove o grup de joves podrà presentar 2 propostes com a màxim, però se’n podrà realitzar
només una de les presentades ( en el cas que més d’una surti votada a l’assemblea, es triarà la
que ha rebut major suport), per tal d’aconseguir una major diversificació i oferir al màxim de
joves la seva participació en el projecte Impuls.
Per tal de fer possible que tots els joves tinguin l’oportunitat de participar en el projecte
Impuls, es prioritzarà la participació d’ aquells joves que no han participat en cap de les
edicions anteriors (10 punts extra que es sumaran el dia de l’assemblea participativa a la seva
proposta).

El termini de presentació de les propostes serà del 4 de desembre de 2018 al 23 de gener del
2019 ( ambdós inclosos).
Les propostes dels joves es presentaran en format vídeo de no més de 2 minuts de durada, on
cada jove haurà de:
- Presentar-se: nom i cognoms, edat, aficions,etc.
-Descriure el projecte de forma clara i detallada: què, quan, on es realitzarà l’activitat i
el pressupost real necessari per dur-lo a terme (el màxim de detallat possible).
- Motivació i defensa de la proposta : per què el creu interessant, animant la resta de
joves perquè votin la seva proposta a través de la plataforma Instragam de la Kaserna
@igualadajove ( votació popular, vegeu apartat 5b).
El Departament de joventut oferirà suport per a la realització i la concreció de les propostes.
Els vídeos s’hauran d’enviar seguint les indicacions que trobareu al formulari de participació
que es publicarà a www.igualadajove.cat.
4.

Requisits de les propostes

S’estableixen uns requisits d’obligat compliment per a totes les propostes presentades a l’hora
de la seva validació:










Requisit de legalitat: les propostes presentades han d’adequar-se a les lleis i
normatives vigents al municipi.
Requisit econòmic: s’ha establert un límit pressupostari d’un màxim de 1500€ per
proposta en funció de la distribució del pressupost total.
Requisit de viabilitat tècnica: aquest requisit preveu els recursos de l’Ajuntament,
però també la capacitat d’autogestió dels joves participants, ja que els recursos que
l’administració pot aportar són finits.
Requisit de sostenibilitat.
Requisit d’inclusió: les propostes han de ser inclusives i obertes a tot el col·lectiu jove
de la ciutat, en cap cas discriminatòries ni ofensives, respectant la sensibilitat de tota
la ciutadania.
Les activitats han de ser gratuïtes.
Les propostes cal que siguin sense ànim de lucre. En aquelles activitats que es generin
beneficis, aquests hauran de ser destinats a causes solidàries i justificar-los al
Departament de Joventut.

a. Criteris d’exclusió de les propostes
Queden excloses les propostes en que es donin les següents circumstàncies:




5.

Les que vulnerin o infringeixin les ordenances municipals aprovades.
Les que hagin rebut una subvenció o ajut de l’Ajuntament d’Igualada pel
mateix concepte o projecte.
Les que rebin plans d’ajuts o facin referència a despeses municipals
obligatòries per la mateixa activitat.
Les que no compleixin els requisits recollits en aquest document.

Procediment de selecció / procés de votació
a) L’assemblea jove
Les propostes que compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior es presenten
a l’assemblea. Cada proposta ha de ser presentada i defensada a l’assemblea pels
joves que la presenten. Els referents no poden canviar a mig projecte. Per aquest
motiu és imprescindible l’assistència a l’assemblea, on es disposarà d’uns minuts per
presentar el projecte, defensar-lo i explicar el pressupost detallat que es necessitarà
per a realitzar-la.
D’altra banda, propostes de naturalesa similar i emmarcades en la mateixa categoria
podran ser unificades el dia de l’assemblea, si així ho consideren els joves, abans
d’iniciar la votació grupal. Les votacions populars que hagin rebut les propostes de
forma individual es sumaran.
L’assemblea: tindrà lloc el dia 9 de febrer a les 10h ( lloc a concretar) i estarà formada
pels i les joves que presentin projectes dins del termini de convocatòria i la
dinamitzadora de participació. A més, l’assemblea està oberta a tots els joves de la
ciutat però, per tal de poder participar i tenir dret a vot, caldrà inscriure’s prèviament,
a través d’un formulari que es trobarà al web www.igualadajove.cat.
b) Votació de les propostes
El sistema de votacions consistirà en una votació popular i una votació grupal.
Eventualment, podrà haver-hi una votació individual.


La votació popular es durà terme a través de l’Instagram del Departament de
Joventut @igualadajove on es penjaran les vídeo-propostes. D’aquesta
manera es donen a conèixer a tothom que hi estigui interessat els projectes
que es proposen. A la vegada, els usuaris d’Instagram podran atorgar vots a

cada projecte. Els vots (likes) aconseguits es comptabilitzaran un dia abans de
l’assemblea ( fins a les 12h del 8 de febrer). Per cada 5 “likes”es
comptabilitzarà un punt.

La votació grupal es durà a terme el dia de l’assemblea. La reunió
grupal es desenvoluparà durant un temps limitat per a deliberar i valorar les
propostes per tal de prioritzar aquelles que troben més engrescadores i que es
poden realitzar amb els 15.000€ de pressupost disponible.
Els i les joves participants prioritzaran les propostes presentades i defensades
en petits grups, establerts aleatòriament per la dinamitzadora del projecte
participatiu. Cada grup disposarà d’un màxim d’ X punts per atorgar al conjunt
dels projectes, punts que es repartiran entre els projectes segons entenguin
que s’han de prioritzar. (“X” variarà segons el nº total de propostes
presentades a l’assemblea).
De la votació popular i la votació grupal en sortirà el resultat provisional. Si hi
hagués alguns projectes empatats o quedés crèdit disponible es procedirà a la
votació individual, per establir la proposta final que es posarà a consideració de la
regidoria de Joventut perquè formin part de l’#agendaimpuls 2019. El nombre de
projectes a desenvolupar dependrà del seu pressupost, fins a exhaurir el
pressupost destinat.
Les propostes presentades que no formin part de l’#agendaimpuls 2019, seran
igualment prioritzades i formaran una bossa de reserva, pel cas que alguna de les
propostes incloses no es porti a terme. En aquest cas s’haurà de valorar si per
calendari i planificació es poden realitzar les propostes en reserva.
Al final de l’assemblea s’assignaran els referents de cada projecte i es
calendaritzarà la primera reunió per començar a treballar en el disseny de
l’#agendaimpuls 2019.

6.

Quantia pressupostària per a les propostes


Màxim de 1500€ per proposta.
En el cas que alguna de les propostes tingui un cost superior al pressupost que es
pot concedir, el seu finançament s’ha de preveure a partir d’altres ingressos com
poden ser patrocinis. Per aquest motiu és important presentar a l’assemblea el
pressupost real detallat que es necessitarà per desenvolupar el projecte i que
s’haurà treballat prèviament amb la dinamitzadora de participació.

7.

Compromisos

Els joves que participin en el projecte Impuls s’han de comprometre a:










8.

Complir amb el calendari pactat entre tots els joves participants del projecte.
Assistir a les reunions presencials que s’acordin en grup i participar-hi activament.
Fer un correcte seguiment del pressupost del propi projecte amb el suport de la
dinamitzadora de participació.
Fer-se responsable i tenir cura del material cedit pel Departament de Joventut i
l’Ajuntament d’Igualada.
Assistir a la formació gratuïta que s’oferirà des del Departament de Joventut en el
marc del projecte Impuls.
En el cas de no acabar desenvolupant el projecte i per tant no fer ús del pressupost
consensuat en assemblea, cal exposar i argumentar els motius davant de la resta
del grup.
Complir amb les condicions de participació que recull aquest document.
Fer un ús responsable i adequat de la gestió i difusió de l’agenda impuls 2019 en
les xarxes socials del projecte.

Execució de les propostes

Les propostes acceptades són temporitzades entre els joves i el Departament de Joventut per
tal de no solapar les activitats amb altres que ja estiguin programades pel Departament o un
altre departament de l’Ajuntament d’Igualada.
Per tal de fer un bon acompanyament dels projectes, es convocaran reunions tant grupals com
individuals amb la dinamitzadora de participació, d’assistència obligatòria.
Totes les propostes s’hauran de dur a terme dins el terme municipal d’Igualada en el període
que va del 18 de març al 26 d’octubre, en el marc de l’agenda Impuls 2019.
9.

Informació i difusió

Al inici del procés, i per garantir el dret a la participació, se n’assegurarà la informació a tota la
ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació del Departament de Joventut i altres canals de
premsa utilitzats per l’Ajuntament.
La difusió de les activitats de l’agenda Impuls 2019 ( material gràfic,etc) hauran de ser
supervisats pel Departament de Joventut abans de fer-ne la corresponent difusió, així com
incloure els logos de l’Ajuntament d’Igualada, del Departament de Joventut i del mateix
projecte Impuls.

Durant la realització de les activitats sempre figurarà el distintiu del projecte Impuls que té el
Departament de Joventut ( roll- up del projecte) per donar visibilitat a l’Agenda Impuls.
10.

Incompliment d’obligacions

L’ incompliment de les obligacions derivades del projecte es tindrà en compte de cara a
edicions futures del projecte Impuls.

