
                                                           

 

 

 

Document de funcionament simplificat 
 

 

 

Aquest document conté, de forma simplificada, tota la informació del 

“Document de Bases dels Pressupostos Participatius 2022” de 

l’Ajuntament de Rubí. 

• Podeu consultar el document complet a l’apartat de documents 

del Pressupost Participatiu 2022 a  

https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022 

 

• Podeu participar en el procés, i consultar totes les novetats, a  

https://participa.rubi.cat 
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DADES GENERALS DEL PROCÉS 

Quin import s’hi destina 300.000€ (250.000€ + 50.000€) 

Sobre quin capítol?  Inversions 

Dos processos paral·lels - Procés participatiu +16 anys 
- Procés d’Infants i adolescents (8 a 16 anys) 

Quin és l’abast? Ciutat de Rubí 

Què cal fer per participar? Donar-se d’alta a la plataforma digital #participaRubí 

Participar en les reunions que es convoquin 

Qui hi pot participar - Ciutadania major de 16 anys 
- Representants  Consell Infants i adolescents, i 

nois i noies de 8 a 16 anys 
- Les associacions, en la fase de presentació de 

propostes 
- Els consells sectorials municipals 

Com es pot participar ✓ Presentant propostes 
✓ Donant suport a les propostes 
✓ Votant les propostes validades 

Qui valida el procés? La Comissió Tècnica de Seguiment 

Quines etapes té el procés 
general? (+ 16 anys) 

Fase 1: Informació del procés 

Fase 2: Presentació de propostes 

Fase 3: Validació tècnica i econòmica de propostes 

Fase 4: Priorització de propostes 

Fase 5: Votació de propostes 

Fase 6: Execució i seguiment de les propostes 

Quines etapes te el procés per a 
infants i adolescents ? (- 16 anys) 

Fase A: Bases 

Fase B: Concreció de la proposta  

Fase C: Concreció de resultats   

Fase D: Execució de la proposta   
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PRESENTACIÓ DE PPROPOSTES (FASE 2) 

Com es presenten les propostes • Emplenant la fitxa de la plataforma digital 
o S’ha de fer registre a la plataforma 
o S’oferirà suport presencial 

• Ens els punts presencials de votació 

• A través dels tallers participatius 

• A través dels consells sectorials municipals 

Quina informació ha de tenir la 
proposta?  

- Dades generals de la persona que fa la proposta 
- Títol de la proposta 
- Necessita a la que vol donar resposta (com 

consideres que pot beneficiar la teva proposta a 
Rubí) 

- Col·lectiu beneficiari (persones) 
- Breu descripció 
- Que detalli en quin espai s’ha de realitzar 

Quines propostes es poden fer? Són acceptades totes les propostes que es poden 
incloure en el capítol d’inversions dels pressupostos 
municipals, i que tinguin un import de com a màxim 
125.000 € 

En quin període es poden fer? De l’4 de juny al 10 de juliol de 2021 

Qui pot presentar propostes? La ciutadania major de 16 anys, encara que no estigui 
empadronada a Rubí 

Les associacions de Rubí 

Els consells sectorials municipals 

L’Ajuntament de Rubí 
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Què és i què no és una inversió?  

Una inversió és tot allò que l’Ajuntament de Rubí pot construir o adquirir i que, per tant, 
serà una inversió per a la ciutat, formant part del seu patrimoni 

ÉS UNA INVERSIÓ NO ÉS UNA INVERSIÓ 

Comprar més papereres, bancs, etc. Contractar més persones per a la neteja 

Instal·lar aparcaments per a bicicletes Puntar o repintar espais públics 

Ampliar una zona per passejar, una vorera, 
etc. 

Tapar forats del carrer 

Comprar mobiliari pel Casal de Gent Gran, 
per l’Esplai, pel Casals de Joves, etc. 

Contractar dinamitzadors/es per aquests 
espais 

Instal·lar un parc infantil Organitzar un saló per a infants 

Habilitar un espai per a exposicions Fer un concert 

Espais per a col·lectius ( adquirir o 
habilitar) 

Donar un ajut a un col·lectiu 
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EL PROCÉS DE VALIDACIÓ  (FASE 3) 

Qui valida les propostes? La Comissió Tècnica de Seguiment dels Pressupostos 
Participatius 

Amb quins criteris? - Ser considerada una inversió, és a dir, tot allò que 
l’Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en 
el temps 

- Donar resposta a una necessitat concreta sobre un 
espai públic: ciutat, barri, carrer o espai municipal 

- Fer referència a àmbits i matèries de competència 
municipal 

- Ser realitzables tècnicament i viables econòmicament, 
respectant el marc jurídic i legal existent 

- No contradir els plans vigents 
- No representar un cost addicional en futurs 

pressupostos ni crear dependència 
- Que no suposi la contractació de personal 
- No tenir un cost superior als 125.000 euros 

Les propostes seran classificades per tal de permetre la 
unificació de propostes similars o iguals 

En quin període es 
validaran les propostes? 

De juliol a setembre de 2021 
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LA PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES  (FASE 4) 

Objectiu En el cas de que hi hagi moltes propostes, es fa una priorització 
per seleccionar les que tinguin mes suports, que son les que 
passaran a la fase de votació.  

Quines propostes no es 
validen 

Les 5 propostes que tinguin més suports en el Taller 
participatiu obert a la ciutadania que es realitza el mes de juny, 
que passen directament a la fase de votació. 

La proposta amb més suports de cada consell sectorial) que 
també passen directament a la fase de votació (hi participen 3 
consells). 

En quin cas es validaran les 
propostes 

En el cas de que el nombre total de propostes vàlides, i que no 
passen directament a votació, sigui de més de 17. 

 

Qui valida les propostes? La ciutadania major de 16 anys, empadronada a la ciutat de 
Rubí 

 

Com? Cada persona pot donar suport a un màxim de 5 projectes 

Cal fer-ho a través de la plataforma www.participa.rubi.cat 

Prèviament cal registrar-se al Registre Ciutadà de Rubí 

En quin període es 
validaran les propostes? 

Del 1 al 24 d’octubre de 2021 
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LA VOTACIÓ (FASE 5) 

Qui pot votar? Ciutadania de Rubí major de 16 anys, empadronada a Rubí 

Cal confirmar a través de la plataforma, que s’està inscrit al 
Registre Ciutadà, en el cas que no s’hagi fet prèviament 

Com es pot votar? A través de la plataforma  #ParticipaRubí 

En els punts presencials de votació. 

Quantes propostes es 
poden votar? 

Un mínim de 2 i fins a tantes com es consideri adient fins a un 
màxim de 250.000€  

En quin període? De l’1 al 30 de novembre de 2021 

Com s’escullen les 
propostes? 

Ordenades per nombre de vots, fins exhaurir els 240.000 euros, 
sempre que l’import total de la obra quedi inclòs dins la partida 
disponible. Veure exemples: 

  

 

 

Exemple A Vots Import 
proposta 

Imports acumulats Acceptada 

Proposta 1 100 80.000 80.000 Si 

Proposta 2 90 80.000 80.000 + 80.000 = 160.000 Si 

Proposta 3 80 20.000 160.000 + 20.000 = 180.000 Si 

Proporta 4 70 60.000 180.000 + 60.000 = 240.000 Si 

Proposta 5 65 70.000 240.000 +70.000 = 310.000 No 

Proposta 6 62 50.000 360.000 No 

 

 

 

Exemple b Vots Import 
proposta 

Imports acumulats Acceptada 

Proposta 1 100 70.000 70.000 Si 

Proposta 2 90 80.000 70.000 + 80.000 = 150.000 Si 

Proposta 3 80 60.000 10.000 + 60.000 = 210.000 Si 

Proposta 4 70 60.000 210000 + 60.000= 270.000 no 

Proposta 5 65 30.000 210.000 + 30.000 = 240.000 Si 

Proposta 6 62 50.000 360.000 No 
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LES FASES I EL CALENDARI 

Fase 1. Informació del procés Inicial, el mes de juny 

General, durant tot el procés 

Fase 2. Presentació de propostes Del 4 de juny al 10 de juliol 2021 

Fase 3. Validació tècnica i econòmica de les propostes Juliol a setembre de 2021 

Fase 4. Priorització de les propostes 1 al 24 d’octubre de 2021 

Fase 4. Votació de les propostes /Publicació Novembre 2021 

Fase 6. Execució i seguiment de les propostes Any 2022 

 

 

 

 

PROCÉS D’INFANTS I ADOLESCENTS 

Quin import s’hi destina? 50.000 euros 

Sobre quin capítol Inversions 

Quin és l’abast Ciutat 

Com participar? Fent propostes en qualsevol dels canals habilitats: 

• Consell d’infants 

• Consell d’adolescents 

• A través de les aules de 3r i 4t 

• En les trobades presencials 

Qui hi pot participar? Infants i joves de 8 a 16 anys (3er a 6è de primària, i 1er i 
2n de ESO) 

Qui valida el procés? La comissió tècnica de seguiment 

Quines etapes té el procés Fase A: Bases (abril- juny 20) 

Fase B: Concreció de la proposta (setembre - desembre 2019) 

Fase C: Concreció de resultats  (gener - febrer 2020) 

Fase D: Execució de la proposta  (any 2020) 
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