
 
 

IMPULS 2016 
                                                          PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES 
 

 

El pressupost participatiu  és un mecanisme de democràcia participativa mitjançant el qual 

totes les persones poden decidir a què es destinen una part  dels pressupostos públics 

municipals. 

El seu objectiu principal és crear un canal de consulta i diàleg entre la comunitat i 

l’administració pública sobre les necessitats reals del municipi, prioritzant les més importants i 

consensuant entre tots i totes les possibles solucions. 

L’espai de participació organitza les condicions per tal que els conflictes es puguin expressar, 

s’exposin a debat i es treballin conjuntament. 

 

Impuls és un projecte del Departament de joventut que,  seguint el model dels pressupostos 

participatius, pretén convertir als i les joves en protagonistes de les activitats que es programin 

a Igualada, així com d’aconseguir una major transparència en la gestió dels recursos públics tot 

generant espais de reflexió col·lectiva entorn de les demandes i necessitats expressades pels 

joves. 

Els principals objectius del projecte són: 

 Fomentar la cultura participativa dels joves. 

 Conèixer els recursos disponibles per tal d’establir els límits ( pressupost, humans, 

espais,  etc) i poder fer propostes viables. 

 Capacitar als i les joves en la presa de decisions i la transformació de la ciutat. 

 Decidir el pressupost públic en base a les necessitats que el col·lectiu de joves, les 

entitats i la ciutat presenten. 

 Treballar la participació combinant eines i mecanismes de participació presencials, 

amb nous espais virtuals per crear nous canals de participació que recullin l’opinió dels 

i les joves i els facin protagonistes de la presa de decisions en polítiques de joventut. 

 Dinamitzar la participació de persones no organitzades. 



 
 

 

 Entendre i transferir la participació juvenil com un procés d’ensenyament -

aprenentatge significatiu. 

 Utilitzar la participació virtual per connectar amb moltes més persones i poder establir 

vies de comunicació actives  i gestionades pels propis joves. 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

1. Pressupost 

La part del pressupost estipulada pel Departament de Joventut com a objecte d’elaboració 

participativa pels joves del municipi d’Igualada és d’un total de 14.000€ que quedaran 

distribuïts de la següent manera: 

Categoria  A,  de 14 a 17 anys : màxim de 700€ per proposta. 

Categoria B,  de 18 a 35 anys: màxim de 2000€ per proposta. 

(*) En cas que alguna de les propostes tingui un cost superior al pressupost que es pot concedir 

s’haurà de preveure quins altres ingressos s’obtindran per dur-la a terme ( patrocinis,etc).  

2. Participants 

Podran participar en el procés tots els joves de 14 a 35 anys, en la categoria corresponent ( 

apartat 1), empadronats a Igualada, o persones no empadronades al municipi però que hi 

desenvolupen algun tipus d’activitat (residencial, comercial, associativa,etc).  

3. Propostes 

 Presentació de les propostes 

Cada jove o entitat podrà presentar un màxim de 2 propostes, com a entitat o com a jove a 

títol individual, per al procés de Pressupostos Participatius emmarcades en els següents 

àmbits: 

 Creació: S’inclouran totes les propostes relacionades amb les arts plàstiques ( pintura, 

escultura, fotografia, arquitectura...) i les arts escèniques ( teatre, cinema...). 

 Emancipació: Farà referència a aquelles propostes que plantegin accions relatives a la 

recerca de feina, habitatge, formació i salut.  



 
 

 Oci alternatiu: S’emmarquen totes aquelles activitats a realitzar durant el temps lliure 

dels i les joves de caire lúdic, esportiu, festiu, solidari,etc. 

 Mobilitat: Dins d’aquest àmbit s’emmarcaran tant aquelles propostes encaminades al 

foment del transport públic i la conducció responsable, com a propostes sobre 

mobilitat internacional, ja sigui per treball, formació i voluntariat. 

El Departament de Joventut proporcionarà el document “ Formulari ” ( d’obligada 

complementació). En aquest document caldrà fer constar el títol i descripció de la proposta, les 

dades del participant ( com a jove individual o entitat) i justificar perquè es creu necessària. Un 

cop presentades les propostes es durà a terme una trobada amb la dinamitzadora del projecte 

per tal de veure’n la viabilitat abans de l’assemblea, on es presentarà a la resta de joves i es 

procedirà a la seva votació. 

La presentació de les propostes es podrà realitzar mitjançant el següent procediment: 

 Complimentant el “formulari” que es podrà trobar al web del Departament de 

Joventut www.igualadajove.cat.  

En el cas que algun jove o entitat participant renunciés a desenvolupar la proposta, un cop 

atorgat el pressupost, es podrà adjudicar el pressupost romanent a d’altres activitats 

proposades de forma extraordinària amb el vistiplau de la comissió de treball ( joves i entitats 

participants en l’assemblea de votació). 

La data de recepció de les propostes serà del 25 de Novembre de 2015 al 22 de Gener de 2016 

( ambdós inclosos).  

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 hauran d’adequar-se a les lleis i 

normatives vigents al municipi. 

 Requisit econòmic: S’ha establert un límit pressupostari d’un màxim de 700€ - en la 

categoria A  de 14 a 17 anys- i de 2000€ - en la categoria B de 18 a 35 anys- per 

proposta com a aportació de l’Ajuntament, establert en funció de la distribució del 

pressupost total disponible de 14.000€. 

http://www.igualadajove.cat/


 
 

 Les propostes cal que siguin sense ànim de lucre. 

 Requisit de viabilitat tècnica: Aquest requisit contempla els recursos de l’Ajuntament, 

però també la capacitat d’autogestió dels joves participants. 

 Requisit de sostenibilitat. 

 Requisit d’inclusió: d’acord amb aquest requisit, les propostes han de ser inclusives, 

en cap cas discriminatòries ni ofensives i obertes a tot el col·lectiu jove de la ciutat. 

Totes les propostes s’hauran de dur a terme dins el terme municipal d’Igualada del 15 de 

febrer al 9 de juliol de 2016. 

Validació de les propostes 

Es portaran a terme les propostes que decideixi l’assemblea de votació, seguint el 

procediment següent:  

 Les propostes que compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior es 

presentaran a l’assemblea de votació. Cada proposta ha de ser presentada i defensada 

a l’assemblea pels joves que la proposen. Per aquest motiu és imprescindible que cada 

jove o grup de joves amb propostes assisteixi/n a l’assemblea, on es disposarà d’uns 

minuts per presentar-la i defensar-la.  D’altra banda, propostes de naturalesa similar i 

emmarcades en la mateixa categoria podran ser unificades abans de la votació, si així 

ho consideren els i les joves. 

 Assemblea de votació: tindrà lloc el dia 6 de Febrer a les 10.30h a l’Equipament 

Juvenil La Kaserna i estarà formada pels i les joves que presentin projectes dins del 

termini de convocatòria, la dinamitzadora de participació i la tècnica de joventut. 

 Cada assistent votarà individualment, excepte en el cas de les entitats en què es 

comptabilitzarà únicament un vot per entitat.  

 De les votacions es confeccionarà un llistat amb totes les propostes prioritzades per 

total de votacions i respectant un interès comú. 

 Al final de l’assemblea s’assignaran els referents de cada projecte, i s’establiran 

comissions de treball i es decidirà el calendari de les tasques a desenvolupar. 

 

 

 



 
 

Execució de les propostes 

Per tal de poder dur a terme l’execució  de les propostes es portaran a terme: 

 Reunions de les Comissions de treball: Es realitzaran reunions periòdiques amb 

cadascuna de les comissions de treball per tal d’abordar i treballar cadascuna de les 

propostes escollides.  

 Assemblees de continuïtat: Es realitzaran assemblees posteriors per fer un seguiment 

i plantejar dubtes sobre el desenvolupament dels projectes així com valorar aquells 

que ja s’hagin dut a terme. 

Les reunions posteriors a l’assemblea de votació es convocaran d’acord a les necessitats dels 

joves per tal de desenvolupar els projectes proposats. 

El Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada assistirà tècnicament a les reunions de 

les comissions responsables d’execució de les propostes per tal que aquestes es duguin a 

terme d’acord amb la normativa aplicable als ens locals.   

4. CALENDARI 

 

Data Acció 

25 de novembre al 

22 de gener 

Campanya de difusió 

25 de novembre al 

22 de gener 

Recollida de propostes 

25 de novembre al 29 
de gener 
 

Valoració de propostes  amb la dinamitzadora de 

participació 

6 de febrer Assemblea de votació 

15 de febrer al 

9 de juliol 

Implementació dels projectes 

/ reunions per comissions de treball 

/ assemblees de continuïtat 

 

 

 

 

 


