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ANTEDEDENTS 

 

ANY 2018 

L’Ajuntament de Rubí va posar en marxa, l’any 2018, el procés de participació 

ciutadana per decidir la destinació d’una partida de 200.000 corresponents a la partida 

d’inversions. 

Aquest procés es va estructurar en 2 grans processos:  

• Un de general, a través del qual el conjunt de la ciutadania proposava, 

prioritzava i votava les obres a realitzar, per un import total de 150.000 euros. 

• Un d’específic, a través del Consell dels infants, per definir la destinació d’una 

partida econòmica de 50.000 euros. 

ANY 2019 

L’any 2019 es va realitzar de nou el procés de participació en els pressupostos, en el 

que s’hi van incorporar les següents millores: 

• El procés es va fer de forma prèvia a l’aprovació del pressupost, de forma que 

les obres seleccionades es poguessin incloure en el pressupost amb una partida 

nominal, i agilitzar també el seu procés d’execució.  

• Es va ampliar la partida econòmica, que va passar de 150.000 euros per al 

procés general, a 250.000 euros, i es van mantenir 50.000 euros més per als 

pressupostos d’infants i adolescents. 

• L’import màxim de cada proposta va passar de 150.000 a 125.000 euros. Amb 

aquesta modificació, en aquesta edició es garantia que en qualsevol dels casos 

es podrien realitzar com a mínim 2 projectes. 

• Es va unificar, a nivell de comunicació, el procés general i el d’infants i 

adolescents, per donar major rellevància als projectes que es fan. 

• Es va elaborar un document de bases tècnic, que va permetre donar major 

claredat i seguretat al procés participatiu.  

•  Es va millorar la comunicació, amb l’elaboració de materials impresos  (OPIS 

per a la fase de presentació de propostes i fulletó per a la fase de votació), i es 

va augmentar el número de notes de premsa i publicacions a les xarxes.  

• Es van  facilitar espais d’informació i assessorament personals, tant a la fase 

de presentació de propostes com a la de votació. 
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• Es va elaborar un informe amb la valoració i destí de totes les propostes 

rebudes en la fase de presentació de propostes, per garantir la transparència i 

fer el retorn a totes les persones participants.  

• Es va facilitar el seguiment de les obres de l’edició anterior, com a criteri de 

transparència, i per promoure la participació de la ciutadania en aquesta edició.  

En concret, es va actualitzar cada 3 mesos l’apartat de la plataforma, i es van 

elaborar unes fitxes i una memòria de les accions realitzades.  

• En relació a la plataforma, es va realitzat una “Guia fàcil per registrar-se a la 

plataforma i al registre ciutadà” 

• Pel que fa al procés d’infants i adolescents, es va obrir la participació a 

qualsevol centre escolar, a través d’una guia de debat i també es van establir 

accions de participació directa oberts a qualsevol infant o adolescent.  

ANY 2020 

Proposta per al procés a realitzar l’any 2020, per definir el destí d’una partida 

econòmica del pressupost municipal de 2021, i anul·lació a causa de la COVID 19 

Per a l’edició de l’any 2021, es van plantejar mantenir, en termes generals, el model 

desenvolupat en les edicions anteriors, i es van proposar les següents millores 

• Millorar i ampliar els espais presencials de presentació de propostes, en la 

fase de presentació de propostes. 

 

• Implementar punts de votació presencials en la fase de votació, en els espais 

de major concurrència del municipi, amb l’objectiu de facilitar la participació 

del conjunt de la ciutadania.  

 

Finalment, a causa de la COVID 19 el procés participatiu es va suspendre. 
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PLANTEJAMENT PER A AQUESTA EDICIÓ  

 

PRÈVIA 

L’experiència acumulada en les edicions anteriors, en que en cada convocatòria s’han 

introduït millores al projecte inicial permet tenir avui un model força consolidat, 

plantejant-se com a principal objectiu d’aquesta nova edició la millora del volum de 

participació de la ciutadania. 

Per a l’edició de l’any 2021 es s’ha previst: 

• Mantenir el model de procés executat el 2019. 

 

•  introduir les millores que es van proposar per al 2020, però que no es van 

poder realitzar a causa de la COVID 19  

 

• Incorporar els consells sectorials en la fase de presentació de propostes. 

 

• Realitzar en paral·lel totes les activitats tant a nivell presencial com virtual, 

per tal de facilitar la participació de la ciutadania i garantir que les activitats es 

pugessin fer en cas de restriccions a causa de la Covid 19. 

 

• Augmentar el nombre de punts d’informació i suport en les fases de 

presentació de propostes i de votació, ampliant els espais on es realitzen, per 

tal de diversificar i descentralitzar la seva ubicació  

 

RENDICIÓ DE COMPTES DE LES EDICIONS ANTERIORS  
 

En tant que les diferents edicions dels pressupostos participatius formen part d’un 

mateix projecte, durant tot l’any s’ha anat actualitzant la informació sobre el grau 

d’execució de les obres de l’edició de 2019 i anteriors. 

Això permet: 

• Garantir el dret a la informació i la transparència. 

 

• Fer rendició de comptes davant la ciutadania. 

 

• Generar confiança en el procés i fomentar la participació de la ciutadania en 

l’edició actual. 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCÉS 
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El procés general s’ha estructurat en 6 fases, de les quals 3 son participatives  

(assenyalades en color vermell), i 3 més son de caràcter informatiu. Per a cadascuna 

d’aquestes fases s’ha establert un pla de treball i unes accions, que s’expliquen en 

detall en aquesta memòria.  

En l’esquema general també s’ha inclòs la informació de les fases que permeten 

estructurar els pressupostos adreçats a infants i adolescents, amb l’objectiu de facilitar 

al conjunt de la ciutadania una visió general d’aquest procés, i conèixer de forma 

detallada en quin moment es pot participar en cadascun dels projectes.  

 

PLATAFORMA PARTICIPA.RUBI.CAT 

A nivell pràctic, tot el procés s’ha articulat entorn a la plataforma participa.rubi.cat, 

on es pot trobar tota la informació, i a través del qual s’ha vehiculat la participació del 

conjunt de la ciutadania. 

 

Aquesta plataforma, dissenyada específicament per a la realització de processos de 

participació ciutadana, disposa de tots els elements per informar de cada fase, facilitar 

la participació ciutadana en les fases obertes, recollir i ordenar les aportacions i 

votacions, i disposar de totes les garanties a l’hora de fer votacions.  

Per participar en el procés les persones interessades han d’inscriure’s a la plataforma, i 

per poder participar en la fase de votació també és necessari registrar-se en el 

“Registre ciutadà de Participació” de l’Ajuntament. 

Paral·lelament, i amb l’objectiu de facilitar la participació a les persones que tenen 

menys habilitats en els entorns digitals, en les diferents fases del procés en el que es 
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demanava la participació de la ciutadania s’han habilitat punts presencials 

d’informació.  

 

DOCUMENT DE BASES 

 

La informació sobre el funcionament del procés, de forma prèvia a la seva posta en 

marxa, ha de permetre a tots els agents que hi intervenen disposar d’unes normes o 

pautes clares que garanteixin la claredat i neutralitat del procés.  

Per tal de dotar el procés de les garanties necessàries de publicitat i transparència, en 

aquesta edició s’ha realitzat un “Document de Bases” en el que es detalla el 

funcionament general del procés, concretant les fases en les que s’articula i els 

aspectes que necessàriament s’han de tenir presents per garantir la participació del 

conjunt de la ciutadania. 

El document de Bases recull els aspectes claus de tot el procés, tant el que s’adreça a 

les persones majos de 16 anys, com el que està destinat als infants i adolescents. 

Podeu consultar el document de bases clicant aquí.  

En aquesta edició, per tal de facilitar la comprensió del procés, s’ha redactat una 

versió de “lectura fàcil” del document de bases, que porta com a títol “Document de 

funcionament simplificat”. 

Podeu consultar el “Document de funcionament simplificat clicant aquí 
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https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/70/Document_de_Bases_pressupostos_participatius_2020_Rubi.pdf
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PROCÉS GENERAL DE PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST  

 

Per a l’any 2022 l’Ajuntament ha definit un procés en 6 fases, de les quals 3 

requereixen la participació directa de la ciutadania (assenyalades en negre) i les 

altres 3 corresponen a les fases de gestió i rendició de comptes per part de 

l’Ajuntament. S’inclou una fase 0, per a la preparació general del procés. 

 

 

 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, el procés s’ha articulat principalment a través de la 

plataforma participa.rubí.cat, i el seu funcionament general s’ha detallat en el 

Document de Bases.  

 

Fase 0 • Preparació del procés -Març- Abril

Fase 1 • Informació del procés   - Maig -Juny

Fase 2 • Recull de propostes  - Juny

Fase 3 • Validació de propostes - Juliol- Setembre

Fase 4 • Priorització de propostes - Octubre

Fase 5 • Votació de propostes - Novembre

Fase 6 • Presentació de resultats - Novembre
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Objectiu: definir, concretar i desenvolupar les accions necessàries per a la posta en 

marxa del procés.  

Període: Març – maig 2021 

En aquesta fase l’Ajuntament ha definit les característiques generals del nou procés de 

participació en els pressupostos.  

En concret s’han realitzat les següents accions: 

• Definir el calendari general i l’estructura del procés participatiu. 

• Detallar les fases del procés i les necessitats que requerien per al seu correcte 

desenvolupament. 

• Concretar els agents que participaran en aquest procés, tant de l’Ajuntament 

com externs, i establir els canals interns de coordinació. 

• Elaborar el document de bases  i el “Document  de funcionament simplificat” 

que ha de regir el procés. 

• Habilitar i actualitzar la plataforma participa.rubí.cat. 

• Concretar la partida pressupostaria a consultar. 

 

  

Fase 0 • Preparació del procés
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Objectiu: Donar a conèixer el procés en general, i de quina forma hi pot participar la 

ciutadania. 

Període: Maig- juny 2021 

En aquesta fase s’ha desenvolupat una campanya informativa a través dels mitjans  de 

que disposa l’Ajuntament, i s’ha realitzat una sessió presencial d’informació del procés, 

adreçada a les associacions i la ciutadania en general.  

Accions generals de difusió: 

Plataforma participa.rubi.cat: 

Des del dia 20 de maig s’ha posat en marxa l’apartat específic de “Pressupostos 

participatius 2022” a la plataforma “Participa.Rubí.cat” en la que s’ha inclòs la 

informació de les diferents fases del procés, el calendari els moments i vies de 

participació previstes.  

Notes de premsa: 

En aquest període des de l’Ajuntament de Rubí s’han realitzat 2 notes de 

premsa:  

04/06/2021 : Arrenquen els pressupostos participatius 2022 

18/06/2021 El Consell de la Infància i l’Adolescència presenta propostes 

relacionades amb el medi ambient als Pressupostos Participatius 2021 

 

Fulletó online:  

 

Podeu descarregar el fulletó clicant aquí 

Fase 1 • Informació del procés

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/arrenquen-els-pressupostos-participatius-2022
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/el-consell-de-la-infancia-i-l2019adolescencia-presenta-propostes-relacionades-amb-el-medi-ambient-als-pressupostos-participatius-2021
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/el-consell-de-la-infancia-i-l2019adolescencia-presenta-propostes-relacionades-amb-el-medi-ambient-als-pressupostos-participatius-2021
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/158/Triptic_Pressupostos_part_2022.pdf
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Anunci al Diari de Rubí. 4 de juny de 2021 

 

 
 

Xarxes socials: 

També s’ha inclòs informació del procés participatiu a les xarxes socials de 

l’Ajuntament, en concret a Facebook i Twitter. En aquestes comunicacions s’ha 

difós el procés participatiu en general, i s’ha convocat a la sessió informativa 

del dia 11 de juny i dels 4 punts d’informació de la fase de presentació de 

propostes. .  
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Acte de presentació: 

El dijous dia 10 de juny s’ha realitzat una sessió informativa sobre el procés, a 

l’Auditori de Rubí Forma ”, en el que l’Ajuntament i les diferents persones que 

participen en el desenvolupament d’aquest procés han informat del seu 

funcionament i característiques, i de quina manera s’hi pot participar. 

En aquesta edició, la sessió s’ha fet de forma presencial i via zoom de forma 

simultània.  

Podeu consultar el “power point” de presentació que s’ha utilitzat en aquesta 

sessió, clicant aquí 

Altres accions: 

A més de la informació que s’ha inclòs en els mitjans de comunicació municipal, 

també s’ha fet una tramesa a totes les associacions del municipi via correu 

electrònic, informant del procés participatiu en general, i de la realització 

d’aquesta sessió informativa en concret.  

També s’ha inclòs a l’apartat de “Trobades presencials” de la Plataforma 

“Participa.rubi.cat”.  

I s’han fet butlletins informatius adreçats a totes les persones que estan 

registrades a la plataforma Participa.Rubi.cat. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/160/Pres_Part_2021_Rubi_2022_v4.pdf
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Objectiu: Facilitar la presentació de totes les propostes que la ciutadania major de 16 

anys, empadronada a Rubí, vulgui presentar. 

Període: Juny de 2021 

 

Característiques:  

Entre el 4 de juny i el 4 de juliol s’ha obert el termini per presentar propostes a 

la plataforma participarubi.cat.  

Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys i les associacions de 

la ciutat.  

Per fer-ho cal incloure les propostes a l’apartat corresponent de la plataforma 

“Participa.rubi.cat”. En aquest cas cal registrar-se a la plataforma, però no cal 

estar inscrit al “Registre de Participació Ciutadana”.  

Cliqueu aquí per veure l’apartat.  

 

Difusió: 

En aquest període des de l’Ajuntament de Rubí s’han realitzat 1 nota de 

premsa:  

 

04/06/2021 : Arrenquen els pressupostos participatius 2022 

I s’ha inclòs informació a través de les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook 

i Twitter). 

 

Accions de suport adreçat a la ciutadania en general: 

• Punts d'informació i orientació.  

En paral·lel, es van habilitar 4 punts d’informació i orientació presencial, per 

facilitar la participació i donar suport tècnic en el procés de presentació de 

propostes.  

Fase 2 • Recull de propostes

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022/f/93/
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/arrenquen-els-pressupostos-participatius-2022


                                                                                                

15 

 

 

 

 

 

En total, s’ha informat personalment a 125 persones, i s’han recollit 21 

propostes diferents, que s’han inclòs a l’apartat de propostes de la plataforma 

Participa.rubi.com 

 

Taller de presentació i priorització de propostes adreçat a la ciutadania i a les 

associacions de Rubí  

     

El dia 21 de juny es va realitzar una trobada presencial on la ciutadania i les 

associacions, on van poder i treballar conjuntament les seves propostes.  

Aquesta sessió, que es va realitzar a l’Auditoria de la biblioteca,  es va fer de 

forma presencial i via zoom simultàniament, i va contar amb la participació 

d’un total de 9 persones.  

Durant la sessió es van presentar les propostes recollides a través de la 

Plataforma “Participa.rubi.cat” fins aquell moment, es van incloure les 

propostes que van aportar les persones participants, i finalment es va fer un 

treball de valoració i priorització. 

Les propostes presentades durant el taller que no estaven incloses a la 

Plataforma es van pujar després del taller, de forma que també constessin de 

forma pública en l’espai web.  

Podeu consultar l’acta de la sessió, clicant aquí.  

 

Data Lloc  Persones Propostes 
11/06 Biblioteca 32 3 

11/06 Can Fatjó 26 5 

22/06 Estació  39 9 

22/06 Pl Sardana 28 4 

Total 4 punts  125 21 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/74/Acta_de_la_reunió_de_presentació_i_priorització_de_propostes.pdf
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/74/Acta_de_la_reunió_de_presentació_i_priorització_de_propostes.pdf
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Tallers amb consells sectorials 

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la incorporació de consells 

sectorials de Rubí en la fase de presentació de propostes. En concret, s’han 

realitzat 3 sessions de treball amb tres consells diferents.   

A cadascuna de les sessions s’ha fet una presentació inicial del procés 

participatiu dels pressupostos, i posteriorment una ronda oberta a tots els 

participants de presentació de propostes. El taller ha finalitzat amb una ronda 

de priorització de propostes. 

Consell de la Gent Gran de Rubí: 2 de juliol de 10 a 12h de forma presencial a l’Ateneu 

de Rubí  

 

En aquesta sessió de treball hi van participar 8 persones, i es van recollir un 

total de 15 propostes diferents. 

A l’acta de la sessió podeu consultar les propostes presentades i la seva 

priorització. 

Cliqueu aquí per accedir-hi . 

 

Consell Municipal de FP de Rubí: 7 de juliol de 9 a10.30h via zoom  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/173/Acta_consell_gent_gran_sessi%C3%B3_pressupostos_participatius_2022_de_Rub%C3%AD.pdf
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La sessió de treball es va realitzar via zoom amb els tècnics municipals que 

formen part del Consell de la Formació Professional de Rubi (10 persones) i es 

van recollir un total de 11 propostes diferents, que van ser prioritzades pels 

propis participants.  

Podeu consultar l’acta de la sessió i les propostes presentades clicant aquí  

 

Consell  Municipal de la salut de Rubí 5 de juliol de 18 a 20h, via zoom  

 

La sessió de treball es va realitzar via zoom amb totes les persones que formen part del 

Consell Municipal de la Salut. Hi van participar 6 persones i es van recollir i prioritzar 

un total 11 propostes  

Podeu consultar l’acta de la sessió, les propostes presentades i la seva priorització 

clicant aquí  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/182/Acta_consell_FP_sessi%C3%B3_pressupostos_participatius_2022_de_Rub%C3%AD_1.pdf
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/179/Acta_consell_Salut_sessi%C3%B3_pressupostos_participatius_2022_de_Rub%C3%AD_1.pdf
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Resultats: 

En aquesta fase s’han presentat un total de 118 propostes, que es poden consultar a 

l’apartat corresponent de la plataforma participa.rubi.cat  (cliqueu aquí) 

 

 

 

 

 

Nota de premsa informativa: 

Un cop tancat el període de presentació de propostes, des dels serveis de comunicació 

de l’Ajuntament es fa fer una nota de premsa informativa, explicant els resultats 

d’aquesta fase. 

12/07/2021 La primera fase dels Pressupostos Participatius 2022 finalitza 

amb 118 propostes 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022/f/93/proposals?filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bactivity%5D=&filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Brelated_to%5D=
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-primera-fase-dels-pressupostos-participatius-2022-finalitza-amb-118-propostes
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-primera-fase-dels-pressupostos-participatius-2022-finalitza-amb-118-propostes
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Objectiu: Fase tècnica, de caràcter intern, per analitzar a través de criteris tècnics, les 

propostes que poden formar part del procés participatiu de priorització i votació. 

Període: De juliol a setembre de 2021 

 

En aquesta fase, els serveis tècnics de l’Ajuntament han fet la valoració de totes les 

propostes rebudes, a partir dels criteris establerts al document de bases del procés, i 

que són els següents:  

• 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. 

 

En aquesta fase també s’ha fet la valoració econòmica de les propostes que reunien 

els criteris tècnics, per tal de poder-les incloure en les fases següents. 

En compliment dels criteris de transparència, un cop realitzada la valoració tècnica, 

s’ha elaborat l”Informe sobre la valoració i destí de les propostes plantejades en el 

procés “Pressupostos participatius 2022” de Rubí”, en el que es dona informació 

detallada sobre la valoració de cada proposta, indicant les que s’accepten o els motius 

que han fet que no s’incorporessin,  ja sigui perquè estan previstes en altres plans 

municipals, perquè no son competència municipal, perquè excedeixen el pressupost 

màxim previst, etc.).  

Cliqueu aquí per veure l’informe.  

 

Fase 3 • Validació de propostes

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/278/Informe_propostes_rebudes_press_part_2022_v3.pdf
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Objectiu:  Seleccionar aquelles propostes que tècnicament s’han considerat viables, de 

forma que entrin en el procés de votació aquelles que tinguin un determinat número 

previ de suports. 

Període:  Octubre 2021 

 

El disseny del procés preveia la realització d’una fase de priorització, prèvia a la 

votació, per a la selecció d’aquelles propostes que contessin amb un major suport 

ciutadà. Aquesta priorització havia de permetre que finalment es posessin a votació 

un nombre de propostes raonables (un màxim de 25), de forma que la fase de 

votació fos operativa. 

La preselecció de les propostes fa referència nomes a aquelles iniciatives que s’han 

presentat a través de la plataforma web i que no han estat prioritzades en el taller 

participatiu del 20 de juny.  

En total, s’havien de seleccionar les 17 propostes amb més suports, i afegir-hi les 5 

propostes que haguessin tingut un major nombre de suports en el taller del dia 20, i la 

proposta amb més suports de cadascun dels consells sectorials,  fent un total de 25 

propostes.  

En aquesta edició el total de propostes que han superat la fase tècnica ha estat de 

19, pel que s’ha considerat que no era necessari realitzar la fase de priorització de 

propostes. 

S’han inclòs totes les propostes tècnicament viables, amb independència de que fossin 

presentades a través de la plataforma o del taller.  

Pel que fa a les propostes del taller i dels consells sectorials, s’han inclòs totes les 

propostes vàlides tècnicament, independentment del nombre de suports que 

haguessin obtingut.  

 

 

 

Fase 4 • Priorització de propostes

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Objectiu: Garantir que totes les persones majors de 16 anys empadronades a Rubí 

puguin participar de forma directa en l’elecció d’aquelles inversions que s’han de 

realitzar amb la partida econòmica disponible. 

Període: del 24 d’octubre al 25 de novembre de 2021. 

Plataforma participa: 

La votacions dels pressupostos participatius s’han articulat exclusivament a 

través de la plataforma “Participa.rubi.cat”. 

Durant el mes de d’octubre s’han inclòs les propostes que han superat la fase 

tècnica, de forma que el dia 24 d’octubre s’ha pogut obrir l’espai per poder 

realitzar la votació. 

En el procés de votació, obert a totes les persones majors de 16 anys 

empadronades a Rubí, calia que les persones interessades es registressin a la 

Plataforma, i posteriorment es registressin al Registre de Participació ciutadana, 

el qual contrasta les dades amb el Padró Municipal.  

La pròpia plataforma informa en cada moment de les passes a fer per 

complimentar els dos registres, i també s’ha elaborat una “Guia fàcil” en el que 

es detalla com fer aquest procediment pas a pas. 

Cada persona podia votar tantes propostes com desitgés, fins a un màxim de 

250.000 euros. En aquesta edició s’ha establert que s’hagin de votar com a 

mínim 2 propostes.  

Podeu consultar la pàgina de votació de la plataforma clicant aquí.  

 

Difusió: 

Materials online 

• Cartell 

Fase 5 • Votació de propostes

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022/f/124/budgets/19/projects
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• Video d’informació de la fase de votació  

 

Vídeo d’informació general de la fase de votació, en el que s’explica que son els 

pressupostos participatius, qui hi pot votar i com fer-ho. S’ha difós a través del 

canal de youtube de l’Ajuntament de Rubí i a través de les xarxes socials. 

Cliqueu aquí per accedir al vídeo. 

Vídeo amb les propostes a votar 

 

Edició d’un vídeo amb la relació de les propostes que es poden votar. S’ha difós 

a través de les xarxes socials de l’Ajuntament  

Difusió general a través de les xarxes socials: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://youtu.be/j14Bqrm61Us
https://youtu.be/j14Bqrm61Us
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Durant tot el període en que ha estat oberta la votació s’han difos missatges 

gairebé cada dia a través de les xarxes socials de l’Ajuntament, principalment a 

través del Twitter de Govern obert (@rubiGovObert), del Twitter general de 

l’Ajuntament (@ajrubi) i de la pàgina facebok de l’Ajuntament 

(@ajuntamentderubi). 

Podeu consultar la relació de publicacions realitzades a l’annex 4 d’aquesta 

memòria. 

Difusió a les pantalles informatives dels equipaments municipals:  

Durant tot el període de votació s’ha inclòs informació dels pressupostos i dels 

mecanismes per votar a través de les pantalles informatives situades a la 

majoria dels equipaments municipals.  

Materials impresos i cartelleria; 

En aquesta edició no s’han imprès materials de promoció de la fase de votació 

ni s’ha posat cartelleria als espais públics. 

Notes de premsa: 

En aquesta fase, des dels serveis de comunicació de l’Ajuntament s’ha fet la 

següent nota de premsa:  

25/10/2021 Comencen les votacions de les propostes ciutadanes dels 

Pressupostos Participatius 2022 

Butlletins de la plataforma: 

La plataforma “Participa.rubi.cat” permet fer butlletins informatius per a totes les 

persones que s’hi han registrat. En aquest període s’han realitzat 3 butlletins: Un a 

linici de la fase de votació, un altre una setmana abans del termini i un tercer 48 

hores abans de que finalitzés la fase de votació.  

Punts d’informació i suport a la votació: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comencen-les-votacions-a-les-propostes-ciutadanes-dels-pressupostos-participatius-2022
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comencen-les-votacions-a-les-propostes-ciutadanes-dels-pressupostos-participatius-2022
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En aquesta fase s’han habilitat 12 punts d’informació i suport, per facilitar la 

participació a totes aquelles persones que poguessin tenir alguna dificultat en 

l’ús de la plataforma, i en general, per donar a conèixer la votació i resoldre 

qualsevol dubte. Finalment, s’han realitat 10 del 12 punts previstos.  

Aquest punts d’informació s’han difós a través de: 

• L Espai de trobades presencials de la Plataforma Participa Rubí. 

• A través de l’agenda municipal 

• A través de les xarxes socials de l’Ajuntament  

Dia Lloc Persones 

02/11 Rubí Forma 28 

03/11 Biblioteca 33 

03/11 Ateneu 22 

04/11 C. Francesc Macià 35 

11/11 Biblioteca 43 

12/11 Mercat 61 

12/11 Duet Sports 82 

13/11 Mercat 62 

22/11 Edifici Resò 2 

23/11 Rubí forma 28 

23/11 Can Rosés Anulat 

24/11 Can  Rosés Anulat 

Total 10 punts realitzats 396 

En total, s’ha informat a 396 persones diferents, explicant el procés en general i 

informant de quina manera es pot votar. 

               

 

Participació: 

En aquesta edició han participat en la fase de votació un total de 237 

persones majors de 16 anys empadronades al municipi de Rubí. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
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Objectiu: Donar a conèixer quines han estat les inversions seleccionades a través del 

procés participatiu, i en general, donar  a conèixer tota la informació del procés. 

Període: Desembre de 2021. 

 

Tancament de la votació i notificació oficial de les propostes a incloure en el 

pressupost municipal de 2020. 

El dia 25 de novembre a les 23.59 minuts es va tancar la fase de votació. A partir 

d’aquest moment, totes les persones que ho desitgessin podien consultar quants vots 

havia aconseguit cada proposta. 

El 31 novembre l’Ajuntament va comunicar oficialment, a través d’una nota de 

premsa, les propostes que quedaven incloses, seguint el procediment que es detalla 

en el document de bases.  

Per tant, el resultat definitiu de la consulta ha estat el següent:  

 Proposta Vots Suport 

Habilitar l’entorn del Centre Escardivol com a espai d’oci i 
activitats 

83 35% 

Creació de zona de jocs i lleure infantil i saludable al barri de 
Can Barceló 

76 32% 

Creació d’un espai de pícnic al barri de Can Barceló 61 26% 

Adequar l’entrada de l’aparcament de la Plaça Salvador 
allende, per millorar la seguretat 

60 25% 

Condicionar el pas de vianants de la carretera de Terrassa 
amb el Passeig del bullidor  

59 25% 

Espai per a activitats educatives a l’aire lliure a l’Arborètum 56 24% 

Instal·lar una marquesina a la parada del bus de la Plaça 
Marquès de Barberà 

54 23% 

Ubicació d’un panell informatiu a la plaça del Dr. Guardiet que 
expliqui l’evolució històrica de la plaça 

44 19% 

Instal·lació de zones d’ombra en alguns parcs d’esbarjo per a 
gossos 

38 16% 

Mòdul per a fer Parkour 35 15% 

Condicionar l’espai exterior del Rubí Forma 33 14% 

Arreglar la vorera de l’Avinguda de Can Fatjó en els epsais en 
els que hi ha habitatges 

29 12% 

Adequar l’àrea de jocs infantils i per a gent gran a Can Mir 
(sector A) 

28 12% 

Aparcaments per a bicis i patinets elèctrics amb plaques solars 25 11% 

Fase 6 • Presentació de resultats

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
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en 3 indrets de la ciutat 

Parc infantil a la plaça de Can Fatjó 19 8% 

Condicionar l’aparcament de l’escola Rivo Rubeo i el seu 
entorn 

17 7% 

Cració d’una àrea polivalent pavimentada al barri de Can 
Barceló 

17 7% 

Arreglar la pista de Can Fatjó  12 5% 

Arreglar la pista poliesportiva de Can Vallhonrat 12 5% 

  

Tal i com quedava recollit en el Document de Bases, en el que es defineixen els 

aspectes tècnics del procés,  s’han ordenat les propostes per odre de vots, i s’han 

sumat les quantitats de les obres, fins a esgotar els 250.000 euros disponibles. 

Per tant, les obres que han quedat seleccionades, íntegrament, son: 

• Habilitar l’entorn del Centre Escardívol com a espai d’oci i activitats – 

• Creació d’una zona de jocs i lleure infantil i saludable al barri de Can Barceló - 

 

Accions de comunicació realitzades:  

Nota de premsa informativa: 

30/11/2021 Rubí tindrà dues noves zones de jocs i oci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/70/Document_de_Bases_pressupostos_participatius_2020_Rubi.pdf
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022/f/124/budgets/19/projects/65
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022/f/124/budgets/19/projects/74
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-tindra-dues-noves-zones-de-jocs-i-oci-1
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SEGUIMENT DE LES OBRES APROVADES EL 2018 I 2020 

 

Durant tots els mesos en que  s’ha realitzat el procés de pressupostos participatius de 

2020, s’ha anat actualitzant la informació sobre el grau d’execució de les inversions 

aprovades en les edicions anteriors.  

Podeu consultar aquesta informació a l’apartat “Estat d’execució de les obres” del 

procés participatiu de 2018 i de 2020 d la Plataforma Participa.rubi.cat”.  

Clicqueu aquí per accedir a la pàgina de  seguiment de les inversions de 2018. 

Cliqueu aquí per accedir a la pàgina de  seguiment de les inversions de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vectorlogo.es/logos/logo-vector-ajuntament-de-rubi/&psig=AOvVaw1A10If4C86JPmUtFPul6bt&ust=1573724555136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ9Pry5uUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2018/f/60/
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/100/
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/100/
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ANNEX 1: % DE SUPORT A CADA PROPOSTA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 

Nombre total de persones que han votat:  237 persones 

Proposta Vots Suport 
Habilitar l’entorn del Centre Escardivol com a espai d’oci 
i activitats 

83 35% 

Creació de zona de jocs i lleure infantil i saludable al barri 
de Can Barceló 

76 32% 

Creació d’un espai de pícnic al barri de Can Barceló 61 26% 

Adequar l’entrada de l’aparcament de la Plaça Salvador 
allende, per millorar la seguretat 

60 25% 

Condicionar el pas de vianants de la carretera de 
Terrassa amb el Passeig del bullidor  

59 25% 

Espai per a activitats educatives a l’aire lliure a 
l’Arborètum 

56 24% 

Instal·lar una marquesina a la parada del bus de la Plaça 
Marquès de Barberà 

54 23% 

Ubicació d’un panell informatiu a la plaça del Dr. 
Guardiet que expliqui l’evolució històrica de la plaça 

44 19% 

Instal·lació de zones d’ombra en alguns parcs d’esbarjo 
per a gossos 

38 16% 

Mòdul per a fer Parkour 35 15% 

Condicionar l’espai exterior del Rubí Forma 33 14% 

Arreglar la vorera de l’Avinguda de Can Fatjó en els 
epsais en els que hi ha habitatges 

29 12% 

Adequar l’àrea de jocs infantils i per a gent gran a Can 
Mir (sector A) 

28 12% 

Aparcaments per a bicis i patinets elèctrics amb plaques 
solars en 3 indrets de la ciutat 

25 11% 

Parc infantil a la plaça de Can Fatjó 19 8% 

Condicionar l’aparcament de l’escola Rivo Rubeo i el seu 
entorn 

17 7% 

Cració d’una àrea polivalent pavimentada al barri de Can 
Barceló 

17 7% 

Arreglar la pista de Can Fatjó  12 5% 

Arreglar la pista poliesportiva de Can Vallhonrat 12 5% 
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EDICIÓ ANTERIOR 

Nombre total de persones que han votat:  273 persones 

Proposta vots % suport   

Xarxa Social per a les Famílies de Rubí 
amb Diversitat Funcional  

83 30% 
  

Ombra al parc Rivo Rubeo, davant 
l’escola Rivo Rubeo  

77 28% 
  

Millorar el parc de Ca n’Alzamora 72 26%   

Prova pilot per a la lluita contra el 
mosquit tigre 

65 24% 
  

Més verd a la ciutat 63 23% Sobrepassa 

Enllumenat Led per Rubí  37 14%  sobrepassa 

Millorar els equips de l’Escola 
Municipal de Música 

27 10% 
  

Millora de la pista poliesportiva del 
centre cívic de Can Fatjó  

23 8% 
  

Arranjament de la rotonda de l’Av. 
Castellbisbal amb Topaci, per 
millorar-ne la seguretat. 

23 8% 
  

Millora de les voreres de la ciutat  22 8%   

Millorar la plaça Louis Braille  21 8%   

Millora de la cuina de l’edifici La 
Cruïlla, per poder-hi fer tallers 

13 5% 
  

Plantar arbrat al carrer Sabadell  11 4%   

Pipican a Can Solà 10 4%   

Estudi de mobilitat per a les 
urbanitzacions 

8 3% 
  

Millora de la senyalització dels passos 
de vianants propers a les escoles  

6 2% 
  

Millores a la pista esportiva de Can 
Vallhonrat 

2 1% 
  

Instal·lació de noves fonts públiques a 
les zones residencials  

1 0% 
  

Urbanització de 3 passos de servei 
entre carrers, a les urbanitzacions  

1 0% 
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https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/36
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https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/37
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/42
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/41
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/51
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/51
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/32
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/39
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/46
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/46
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/35
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/35
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/40
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/40
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/38
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/38
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/45
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/45
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ANNEX 2: COMPARATIVA 2018, 2020 I 2022 

 

Concepte 2018 2020 2022 Diferència 

Propostes de la ciutadania 24 59 118 +59 

Propostes del procés “alcaldia 
als barris” 

31 No s’ha 
realitzat 

No s’ha 
realitzat 

 

Total propostes 55 59 118 +59 

Propostes tècnicament 
vàlides 

55 19 19 0 
 

Participació en la fase de 
priorització 

No consta No s’ha 
realitzat 

No s’ha 
realitzat 

 

Participació en la fase de 
votació 

361 273 237 -36 

Trobades presencials 
(informatives) 

0 2 1 -1 
 

Tallers deliberatius 1 1 4 +3 
 

Punts d’informació i suport 
en la fase de presentació de 
propostes 

0 3 4 +1 

Punts d’informació i suport 
en la fase de votació 

0 2 10 +8 
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ANNEX 3: PERSONES INFORMADES EN ELS PUNTS D’INFORMACIÓ  

FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

Data Lloc  Persones Propostes 

11/06 Biblioteca 32 3 
11/06 Can Fatjó 26 5 

22/06 Estació  39 9 

22/06 Pl Sardana 28 4 

Total 4 punts  125 21 

 

FASE DE VOTACIÓ  

 

Dia Lloc Persones 

02/11 Rubí Forma 28 

03/11 Biblioteca 33 

03/11 Ateneu 22 

04/11 C. Francesc Macià 35 

11/11 Biblioteca 43 

12/11 Mercat 61 

12/11 Duet Sports 82 
13/11 Mercat 62 

22/11 Edifici Resò 2 

23/11 Rubí forma 28 

23/11 Can Rosés Anulat 

24/11 Can  Rosés Anulat 

Total 10 punts realitzats 396 
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ANNEX 4: ACCIONS DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT  

 

NOTES DE PREMSA 

01/02/2021 Comencen les obres de la pista poliesportiva de Can Ximelis 

 

04/06/2021 : Arrenquen els pressupostos participatius 2022 

 

18/06/2021 El Consell de la Infància i l’Adolescència presenta propostes 

relacionades amb el medi ambient als Pressupostos Participatius 2021 

12/07/2021 La primera fase dels Pressupostos Participatius 2022 finalitza amb 

118 propostes 

6/10/2021 L’Ajuntament millora les voreres de part del camí escolar del Rivo 

Rubeo 

 

25/10/2021 Comencen les votacions de les propostes ciutadanes dels 

Pressupostos Participatius 2022 

 

30/11/2021 Rubí tindrà dues noves zones de jocs i oci 

 

PUBLICACIONS A FB DE L’AJUNTAMENT  7200 SEGUIDORS 

• 04/06/2021 Arrenquen els pressupostos participatius 2022 

• 09/06/2021 Convocat`ria de la sessió de presentació del dia 10 de juny 

• 15/06/2021: Convocatoria del taller participatiu del dia 21 de juny 

• 10/07/2021 Úlñrim dia per presentar propostes. 

• 12/07/2021 Tancament de la fase de presentació de propostes.  

• 09/09/2021 LA pista esportiva de Can Ximelis ja és una realitat 

• 6/10/2021 Millora de les voreres del camí escolar de Rivo rubeo, finalista en 

l’edició de pressupostos de 2019 

• 25/10/2021 Inici de la fase de votació.  

• 12/11/2021 Promoció de la fase de votació, insertant el vídeo de la fase de 

votació 

• 18/11/2021 Promoció de la fase de votació, insertant el vídeo de la fase de 

votació  

• 23/11/2021 Últims dies per votar, insertant el vídeo de la fase de votació 

• 30/2021 Difusió de la nota de premsa amb els resultats de la votació 
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INSTAGRAM POST -13.200 SEGUIDORS 

• 10/07/2021 Ultim dia per presentar propostes  

INSTAGRAM HISTORIS –  

• No es disposa de la informació  

 

TWITTER –  AJUNTAMENT DE RUBI (7000 SEGUIDORS)  

Twits anteriors, no classificats 

• 25/11/2021 ja pots votar 

• 26/11/2021 ja pots votar 

• 27/11/2021 ja pots votar 

• 28/11/2021 Ja pots votar 

• 30/10/2011 ja pots votar 

• 01/11/2021 ja pots votar 

• 02/11/2021 ja pots votar 

• 04/11/2021 Tens fins el 25 per votar  

• 04/11/2021 Punt d’informació de Francesc Maciá (retwit de Govobert) 

• 07/11/2021 Tens fins el 25 per votar  

• 08/11/2021 Tens fins el 25 per votar + punts de suport 

• 09/11/2021 Tens fins el 25 per votar  

• 10/11/2021 Tens fins el 25 per votar  

• 11/11/2021 Tens fins el 25 per votar + punts de suport 

• 12/11/2021 Tens fins el 25 per votar + punts de suport 

• 13/11/2021 Tens fins el 25 per votar + punts de suport 

• 14/11/2021 Tens fins el 25 per votar 

• 15/11/2021 Tens fins el 25 per votar 

• 16/11/2021 Tens fins el 25 per votar 

• 18/11/2021 Encara no has votat? 

• 19/11/2021 Encara no has votat? 

• 21/11/2021 Encara no has votat? 

• 22/11/2021 Momés queden 3 dies per votart 

• 23/11/2021 Encara no has votat els teus projectes favorits? 

• 24/11/2021-  48 hores per votar les propostes 

• 25/11/2021 Ultim dia per votar les propostes 
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TWITTER –  AJ RUBI GOVERN OBERT 

 

• 04/06/2021 Inici dels pressupostos 

• 07/06/2021 Inici dels pressupostos 

• 07/06/2021 Presenta les teves propostes 

• 08/06/2021 Informació sessió de presentació. 

• 09/06/2021 Informació sessió de presentació. 

• 09/06/2021 Informació sessió de presentació. 

• 10/06/2021 Informació sessió de presentació. 

• 10/06/2021 Diversos twits de la sessió de presentació  

• 11/06/2021 Informació punt presencial de Can Fatjó 

• 11/06/2021 Com presentar propostes 

• 14/06/2021 Com presentar propostes 

• 14/06/2021 Informació taller participatiu 

• 15/06/2021 Com presentar propostes 

• 15/06/2021 Informació taller participatiu 

• 16/06/2021 Informació taller participatiu 

• 17/06/2021 Informació taller participatiu 

• 21/06/2021 Informació punts presencials Pl Sardana i estació FGC 

• 21/06/2021 Informació taller participatiu 

• 21/06/2021 Diversos tuits del Taller participatiu 

• 22/06/2021 Informació punts presencials Pl Sardana i estació FGC 

• 30/06/2021 Com presentar propostes 

• 01/07/2021 Com presentar propostes 

• 02/07/2021 Com presentar propostes 

• 02/07/2021 Diversos tuits del Taller amb el Consell de la Gent Gran 

• 05/07/2021 Taller amb el Consell Municipal de la Salut 

• 06/07/2021 Últims dies per presentar propostes 

• 07/07/2021 Consulta les propostes a la plataforma 

• 07/07/2021 Taller amb el Consell de la Formació Professional 

• 08/07/2021 Ja hi ha més de 100 propostes 

• 14/07/2021 S’han recollit 118 propostes 

• 21/07/2021 Agraiment a les persones que han presentat propostes 

• 22/07/2021 Agraiment a les persones que han presentat propostes. 

• 11/09/2021 Pista esportiva Can Ximelis 

• 25/10/2021 Inici de la fase de votació 

• 26/10/2021 Inici de la fase de votació 

• 27/10/2021 17 propostes a votar 

• 28/10/201 17 propostes a votar 
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• 29/10/2021 Votació fins el 25 de novembre 

• 02/11/2021 Votació fins el 25 de novembre 

• 04/11/2021 Punt d’informació al carrer Francesc Macià 

• 08/11/2021 Informació sobre com votar 

• 09/11/2021 Votació fins el 25 de novembre 

• 09/11/2021 19 projectes a votació 

• 10/11/2021 Informació període de votació 

• 10/11/2021 Informació període de votació  

• 11/11/2021 Quins son els projectes finalistes a votar 

• 11/11/2021 Com votar 

• 11/11/2021 Punt d’informació a la biblioteca 

• 12/11/2021 Punts d’informació  

• 13/11/2021 Punts d’informació 

• 15/11/2021 Votació fins el 25 de novembre 

• 16/11/2021 Participa a la votació 

• 18/11/2021 Quines propostes es poden votar 

• 19/11/2021 Recta final de la votació 

• 22/11/2021 Recta final de la votació 

• 22/11/2021 Punt d’informació a Sant Muç 

• 23/11/2021 Recta final de la votació  

• 25/11/2021 Avui acaba el termini de votació 

• 25/11/2021 En unes hores acaba el termini de votació 

• 03/12/2021 Com fer el seguiment de les propostes votades 

• 03/12/2021 Resultats de la votació 

• 10/12/2021 Resultats de la votació i projectes guanyadors 
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