
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ACCIÓ PARTICIPATIVA 2022 



 

 

 

 

 

 

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació del municipi, mitjançant el qual els 

ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos 

econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa. 

Més enllà del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar dins del procés, 

accions destinades a millorar els canals de comunicació amb la ciutadania, així com generar 

espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi. 

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Benifallet ha previst enguany 5.000 euros del seu 

pressupost per promoure la participació ciutadana d’entre els 16 i els 35 any. Continua així la 

proposta d’anar variant la franja d’edat de les persones que poden participar en aquest procés. 

L’objectiu d’aquesta edició és implicar els joves en temes de responsabilitat col·lectiva a través 

dels pressupostos participatius que milloren la qualitat democràtica. Aquesta participació té la 

voluntat d’influir en la realitat, és un instrument per aconseguir alguna cosa.  

 

“La participació és una acció essencial per al desenvolupament personal. 

Ens permet generar i exercitar aptituds fonamentals per adaptar-nos a un 

món en constant canvi, com la capacitat d’expressar-nos amb veu pròpia, 

de prendre decisions, negociar diferències, de comprometre’ns en un 

diàleg positiu o fer-nos responsables de nosaltres mateixos, de les nostres 

famílies, comunitats i societats. “  

Convenció sobre els drets dels infants i els joves 
 

 

OBJECTIU 
 

OBJECTIU GENERAL: 

● Implementar una experiència de pressupost participatiu juvenil al poble de Benifallet, 

per decidir sobre una part del pressupost públic del 2022. 

OBJECTIUS ESPECÍFICIS: 

● Sensibilitzar a joves del municipi sobre la importància d’actuar de manera responsable i 

crítica en la presa de decisions, fomentant la responsabilitat i buscant l’increment de 

l’eficàcia i l’eficiència en l’ús dels recursos públics. 

● Fomentar els  processos de consciència crítica, participació, debat i diàleg, els quals són 

fonamentals en la posada en marxa d’una democràcia participativa. 

● Donar a conèixer els pressupostos participatius com a element de millora, transformació 

i canvi social. 

● Construir ciutadania i orientar els recursos públics a la solució de problemes del municipi 

des de la perspectiva de la infància i l’adolescència. 



 

 

 

 

● Revitalitzar la democràcia i incentivar a una ciutadania proactiva dels seus propis actes, 

des de la perspectiva dels més joves. 

 

A QUI VA DIRIGIT? 
Enguany anirà dirigit a les persones joves nascudes entre el 1987 i el 2006.  

 

LÍMIT DE L’ACCIÓ PARTICIPATIVA DE 2020 
 

Es destinaran 5.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per l’any 2022. 
 

METODOLOGIA DE L’ACCIÓ PARTICIPATIVA DE 2022 
1. Informació sobre els pressupostos participatius, quina serà l’acció participativa 

d’enguany i com es realitzarà. 

2. Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de Benifallet, www.benifallet.cat, informació 

sobre l’acció participativa i els projectes que poden ser votats perquè en tinguin més 

informació a l’hora de decidir. 

3. El dia 27 d’agost es realitzarà la votació. Està previst instal·lar una urna a les piscines 

municipals en horari de tarda, de 17.00 a 20.00 hores. També hi haurà l’opció de “vot 

per correu” pels que aquella tarda no puguin votar de forma presencial. 

4. L’endemà es farà públic el resultat de la votació, informant dels recursos i/o projectes 

guanyadors pels mitjans tradicionals i xarxes socials. 

5. Els dies següents, l’Ajuntament de Benifallet elaborarà un document recopilant els 

resultats, fent èmfasi en les idees que proposin per iniciativa pròpia, per tenir-ho en 

compte de cara els pressupostos participatius de l’any 2023. 

6. L’Ajuntament de Benifallet, a través de les Regidories de Servei Social i la Regidoria 

d’Educació, s’encarregarà de fer l’anàlisi dels resultats per tenir-los en compte en les 

seves actuacions municipals.  

http://www.benifallet.cat/
http://www.benifallet.cat/

