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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. 

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: 

 

 

  ANTEDEDENTS  
 
 

 

ANY 2018 
 

 

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 
 

 

 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 executar com a mínim 2 projectes. 

 Es va unificar, pel que fa a 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 nombre 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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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 

 

 

 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. 

 Amb relació a la plataforma, es va elaborar 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 oberta a qualsevol infant o adolescent. 

 

ANY 2020 
 

 

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. 
 
 

 

ANY 2021 

En l’edició del 2021 es va continuar amb el model general que ja s’ha desenvolupat i 

consolidat en les edicions anteriors, incorporant les següents millores: 
 

  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. 
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 Realitzar en paral·lel totes les activitats tant en l’àmbit presencial com virtual, 

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

pogessin 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 
 
 
 
 

 

  P LANTEJAMENT PER A AQUESTA EDICIÓ  
 
 

 

PRÈVIA 

L’experiència acumulada en les edicions anteriors, en què 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 2022 s’ha previst: 
 

 Mantenir el model de procés executat el 2021 

 
 Mantenir els consells sectorials en la fase de presentació de propostes. 

 
 Continuar realitzant 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 pogessin fer en cas de restriccions a causa de la Covid 19. 

 
 Simplificar el procediment de votació, eliminant la necessitat de registrar-se al 

Registre únic de participació. 
 
 
 

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 2021 i anteriors. 
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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. 
 

  ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCÉS  
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El procés general s’ha estructurat en 6 fases, de les quals 3 són 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  
 

En l’àmbit pràctic, tot el procés s’ha articulat entorn de 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. 

En les edicions anteriors per poder participar en la fase de votació també era necessari 

registrar-se en el “Registre ciutadà de Participació” de l’Ajuntament. En aquesta edició 

s’ha simplificat el procés, de forma que només cal introduir el DNI i l’any de naixement. 
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Paral·lelament, i amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones que tenen 

menys habilitats en els entorns digitals, en les diferents fases del procés en què es 

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 posada 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 quals 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 majors 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 

https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/9jva078kak058gu85inhqwx7nad6?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22bases_pressupostos_participatius_2023_v2.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27bases_pressupostos_participatius_2023_v2.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T115912Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=83519f20df7f2bfeabe8784ca993d3c0a786276e94bede12fa245ebef960cbe2
https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/rdqg3xgtpk7wqczbiadr029cxvv3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Resum__tecnic_dels_pressupostos_participatius_2022_de_Rubi_v2.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Resum__t%25C3%25A8cnic_dels_pressupostos_participatius_2022_de_Rub%25C3%25AD_v2.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T115943Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9c3d1fa471afcdbd291d3b1fb072bdd7a0395b05ce5a732e017c0748af2fd606
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Fase 0 

 
 

Fase 1 
 
 

Fase 2 
 
 

Fase 3 
 
 

Fase 4 
 
 

Fase 5 
 
 

Fase 6 • Presentació de resultats - Novembre 

• Votació de propostes - Novembre 

• Priorització de propostes - Octubre 

• Validació de propostes - Juliol- Setembre 

• Recull de propostes - Juny 

• Informació del procés - Maig -Juny 

• Preparació del procés -Març- Abril 

 

 

      PROCÉS GENERAL DE PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST       
 

Per a l’any 2023 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 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. 
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Objectiu: definir, concretar i desenvolupar les accions necessàries per a la posada en 

marxa del procés. 

Període: Abril – maig 2022 
 

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 pressupostària a consultar. 

Fase 0 • Preparació del procés 
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Fase 1 • Informació del procés 
 
 

Objectiu: Donar a conèixer el procés en general, i de quina forma hi pot participar la 

ciutadania. 

Període: Maig- juny 2022 
 

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

què disposa l’Ajuntament. 
 

Accions generals de difusió: 
 

Plataforma participa.rubi.cat: 
 

Des del dia 24 de maig s’ha posat en marxa l’apartat específic de “Pressupostos 

participatius 2023” 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: 

19/05/2022 Al juny arrenca una nova edició dels pressupostos participatius 
 

01/06/2022 Comença la recollida de propostes dels Pressupostos 

participatius 2023 
 
 

Fulletó online: 
 

 

Podeu descarregar el fulletó clicant aquí 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/al-juny-arrenca-una-nova-edicio-dels-pressupostos-participatius
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comenca-la-recollida-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comenca-la-recollida-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comenca-la-recollida-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-2023
https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/5veoz6pnq4hc92d82yyklmo99jz9?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Triptic%20Pressupostos%20part%202023-2.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Triptic%2520Pressupostos%2520part%25202023-2.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T153235Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a40691c2a3ed3db04f4f5f81a97113568d01686dae04220fb6b3d04f3e901010
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Vídeo informatiu 
 

 

En aquesta edició s’ha elaborat un nou vídeo de difusió, en el que s’explica què és el 

pressupost participatiu, en quines fases s’estructura i com es pot participar en cada 

moment. 

El vídeo es troba al canal de youtube de l’Ajuntament i s’ha compartit diverses vegades 

a través de les xarxes socials municipals. 
 

Cliqueu aquí per veure el vídeo 
 
 
 

Anunci al Diari de Rubí. 3 de juny de 2022 
 

https://youtu.be/RWs0ucZs7YQ
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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 als 4 punts d’informació 

de la fase de presentació de propostes, així com al taller participatiu obert a les 

associacions i a la ciutadania. 

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 en 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. 
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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 2022 
 
 

Característiques: 
 

Entre l’1 i el 30 de juny 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: 

 
 01/06/2022 Comença la recollida de propostes dels Pressupostos 

participatius 2023 
 

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://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2023/f/166/?locale=es
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comenca-la-recollida-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comenca-la-recollida-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-2023


15 

 

 

 
 
 

 

Data Lloc 
Persones 

informades 
Propostes 
recollides 

10/06/2022 C. Francesc Macià 41 16 

11/06/2022 Mercat municipal 44 5 

21/06/2022 Piscina Can Roses 73 7 

22/06/2022 Biblioteca 26 0 

TOTAL  184 28 
    

Edició anterior  125 21 
 

 

En total, s’ha informat personalment a 184 persones, i s’han recollit 28 propostes 

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

Participa.rubi.com 
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Taller de presentació i priorització de propostes adreçat a la ciutadania i a les 

associacions de Rubí 
 

El dia 22 de juny es va dur a terme 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 comptar amb la participació 

d’un total de 9 persones (6 presencialment i 3 en línia) 

Durant la sessió es van presentar un total de 19 propostes diferents, que van ser 

valorades i comentades per totes les persones participants, i posteriorment es 

van prioritzar. 

Les propostes presentades durant el taller que no estaven incloses en 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, cliqueu aquí 
 
 
 

Tallers amb consells sectorials 
 

En aquesta edició s’han realitzat de nou les dinàmiques de treball amb diversos 

consells sectorials que es van incloure per primera vegada en aquest procés en 

l’edició anterior. En concret, s’han dut a terme 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. 

https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/7q7ni8fqr66styxrljsd7t6e9w18?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Acta%20de%20la%20reunio%20de%20presentacio%20i%20prioritzacio%20de%20propostes%20pp2023.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Acta%2520de%2520la%2520reuni%25C3%25B3%2520de%2520presentaci%25C3%25B3%2520i%2520prioritzaci%25C3%25B3%2520de%2520propostes%2520pp2023.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T121541Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fc60512ee17ce6a4641806e6f003d8e3ff12ad271d9dd7c964e21e006ac6d7fd
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Consell de la Gent Gran de Rubí: 27 de juny de 9.30 h a 11.30 h de forma presencial a 

l’edifici Rubí Forma. 
 

En aquesta sessió de treball hi van participar 7 persones, i es van recollir un total 

d’11 propostes diferents. 

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

priorització. 

Cliqueu aquí per accedir-hi. 
 
 
 

Consell Municipal d’FP de Rubí: 27 de juny de de 12.30 h a 14 h via zoom 
 

La sessió de treball es va fer via zoom amb els tècnics municipals que formen 

part del Consell de la Formació Professional de Rubí (5 persones) i es van recollir 

un total de 8 propostes diferents, que van ser prioritzades pels mateixos 

participants. 

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

Consell Municipal de la salut de Rubí 22 de juny de 13.30 h a 15 h, via zoom 
 
 

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

Consell Municipal de la Salut. Hi van participar 4 persones i es van recollir i prioritzar un 

total 5 propostes 

https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/mcwdcvcmf8a91q8tnliwi8c3zm8k?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Acta%20consell%20gent%20gran%20sessio%20pressupostos%20participatius%202023%20de%20Rubi.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Acta%2520consell%2520gent%2520gran%2520sessi%25C3%25B3%2520pressupostos%2520participatius%25202023%2520de%2520Rub%25C3%25AD.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T155536Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=09123f715bb5f06a890c679e1dd6fad1b319fd70aab0e348bdad60bbb7ab751f
https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/0qsjyl0is1azxr3w3wk5tx02f7l4?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22v2%20Acta%20consell%20FP%20sessio%20pressupostos%20participatius%202023%20de%20Rubi.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27v2%2520Acta%2520consell%2520FP%2520sessi%25C3%25B3%2520pressupostos%2520participatius%25202023%2520de%2520Rub%25C3%25AD.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T155613Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fa1bc3f2e24158ed6c29126ae7613cb6ea73ae537dfc101db8dc24ff8052fc56
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Resultats: 
 

En aquesta fase s’han presentat un total de 138 propostes, que es poden consultar a 

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

Propostes 
80 
 

70 
 

60 67    

50 
 

40 
 

30 
 

20 
28 

19 
10 

11 5 8 
0 

Consell Gent Consell de la Consell FP Taller ciutadà Punts A la plataforma 
Gran Salut d'informació 

 
 

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

clicant 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. 

05/07/2022 Els veïns i veïnes de Rubí han fet 138 propostes en el marc dels 

Pressupostos participatius 2023 

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://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/ubqmkx85avipmqe9omjc7nvc2qhl?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Acta%20consell%20Salut%20sessio%20pressupostos%20participatius%202023%20de%20Rubi.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Acta%2520consell%2520Salut%2520sessi%25C3%25B3%2520pressupostos%2520participatius%25202023%2520de%2520Rub%25C3%25AD.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T160004Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=32aed4e76a73effc40bf3c0d8dcac02ea1d76bfd18a80e7a1dbe53c41be1bc4c
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/els-veins-i-veines-de-rubi-han-fet-138-propostes-en-el-marc-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/els-veins-i-veines-de-rubi-han-fet-138-propostes-en-el-marc-dels-pressupostos-participatius-2023
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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 2022 
 
 

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 2023 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 són competència municipal, perquè excedeixen el pressupost màxim previst, 

etc.). 

Cliqueu aquí per veure l’informe. 

Fase 3 • Validació de propostes 

https://rubi-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/49nmnjwt9me1uo8d7z2xvm0qnyf1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Informe%20de%20valoracio%20de%20les%20propostes%20del%20Pressupost%20Participatiu%202023%20de%20Rubi.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Informe%2520de%2520valoraci%25C3%25B3%2520de%2520les%2520propostes%2520del%2520Pressupost%2520Participatiu%25202023%2520de%2520Rub%25C3%25AD.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTOWFEKIUZW%2F20221221%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221221T162711Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1aaa64b0056fb348f327ad64e8fd33d4961cc95024e03edb6c207b4d145b7c0b


• Priorització de propostes Fase 4 
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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 nombre 

previ de suports. 

Període: Octubre 2022 
 
 

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

per a la selecció d’aquelles propostes que comptessin 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 només 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 24, 

i per això s’ha considerat que no era necessari realitzar la fase de priorització de 

propostes. 

S’han inclòs totes les propostes tècnicament viables, amb independència 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. 
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Fase 5 • Votació de propostes 
 
 

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: de l’1 al 30 de novembre de 2022. 
 
 

Plataforma participa: 
 

La votació dels pressupostos participatius s’ha articulat prioritàriament a 

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

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

tècnica, de forma que el dia 1 de novembre s’ha pogut obrir l’espai per poder 

fer  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 introduïssin el seu DNI i any de naixement, per 

comprovar que estan en el Padró Municipal. 

En aquesta edició s’ha eliminat l’obligació de registrar-se en el Registre de 

Participació ciutadana, per tal de simplificar el procés i facilitar la participació de 

la ciutadania. 

En aquesta edició també s’ha facilitat la possibilitat de votar presencialment, 

tot i exclusivament per a aquelles persones que expressessin la seva incapacitat 

per poder votar en línia. En aquests casos, s’ha fet servir el procediment 

d’Impersonació, que ja preveu la plataforma. 

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. 

https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2023/f/164/budgets/22/projects
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Difusió: 
 

Materials en línia 
 

 Anunci publicat al Diari de Rubí, el 4 de novembre 
 

 

 
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 
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Difusió general a través de les xarxes socials: 
 

Durant tot el període en que ha estat oberta la votació s’hi han difós 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 facebook de l’Ajuntament 

(@ajuntamentderubi). 

 
 

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: 

28/10/2022 La ciutadania pot votar les propostes dels pressupostos 

participatius durant tot el mes de novembre 
 
 
 

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 

l’inici de la fase de votació, un altre una setmana abans del termini i un tercer 48 

hores abans que finalitzés la fase de votació. 

 
 

Punts d’informació i suport a la votació: 
 

En aquesta fase s’han habilitat 10 punts d’informació i suport, per facilitar la 

participació a totes aquelles persones que poguessin tenir alguna dificultat en 

l’ús de la plataforma (amb la possibilitat de votar presencialment mitjançant el 

sistema d’impersonació), i en general, per donar a conèixer la votació i resoldre 

qualsevol dubte. 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-ciutadania-pot-votar-les-propostes-dels-pressupostos-participatius-durant-tot-el-mes-de-novembre
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-ciutadania-pot-votar-les-propostes-dels-pressupostos-participatius-durant-tot-el-mes-de-novembre
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Aquests 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 
informades 

Impersonacions Total 

09/11 Duet Sports 102 0 102 

10/11 Mercat 46 0 46 

11/11 Can Rosés 74 0 74 

12/11 Mercat 38 1 39 

21/11 Duet Sports 84 14 98 

22/11 Ressò 2 5 7 

23/11 Rubí Forma 0 46 46 

28/11 Can Rosés 97 0 97 

29/11 Biblioteca 39 29 68 

30/11 Fsc Macià 24 33 57 

Total  506 128 634 
     

 Edició anterior 396  396 

 

En total, s’ha informat 634 persones diferents: 128 per realitzar el seu vot de forma 

presencial i 506 a les que s’ha informat del procés i com votar. 
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VOTS EN CADA EDICIÓ 

P P 2 0 1 8 P P 2 0 2 0 P P 2 0 2 2 P P 2 0 2 3 
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361 

 
 
 
 
 

 
1119 

 
 

Participació: 
 

En aquesta edició han participat en la fase de votació un total de 1.119 

persones majors de 16 anys empadronades al municipi de Rubí. 
 

 
 

En aquesta edició s’ha assolit el rècord de participació de totes les edicions dels 

pressupostos participatius de Rubí, triplicant la participació assolida en la primera 

edició i gairebé quintuplicant la de l’última edició. 

Diversos factors poden explicar aquest important augment: 
 

 La simplificació del procés de votació, eliminant la necessitat de registrar-se en 

el “registre de participació”. 

 
 La possibilitat de realitzar el vot de forma presencial per a aquelles persones que 

no tenen habilitats digitals, mitjançant el sistema d’impersonació. 

 
 La visualització de la utilitat d’aquest procés, a través de la rendició de comptes 

de les edicions anteriors. 

 
 La consolidació en general del procés, i de les diverses millores fetes 

durant les edicions anteriors. 

 
 Una major implicació de les persones dels barris i zones on s’han presentat 

projectes. 
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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 2022. 
 
 

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

pressupost municipal de 2020. 

El dia 30 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 20 desembre 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 Cost 
Saldo 

acumulat 

Arreglar la pista esportiva de Can 

Vallhonrat. 
 

368 
 

60.000,00 
 

60.000,00 

 
Arreglar la zona infantil de Can Vallhonrat. 

 
360 

 
80.000,00 

 
140.000,00 

Renovació del material de la sala de 
Spinning del Club Natació de Rubí 

 
327 

 
40.000,00 

 
180.000,00 

 
Zona d’esbarjo de gossos a Can Vallhonrat 

 
326 

 
70.000,00 

 
250.000,00 

Aparcament tipus “Rubicleta” a la zona 
esportiva de Can Rosés 

 
302 

 
40.000,00 

 

Anivellar el terra i condicionar la sala 

annexa del Celler 
 

272 
 

70.000,00 

 

Millorar la il·luminació del Bosc de Ca n’Oriol 149 125.000,00  

Reparació i reacondicionament dels aparells 

aeròbics que hi ha en els espais públics 
 

99 
 

25.000,00 

 

Millora de la il·luminació del Passeig del 

Bullidor, i eliminació de les soques dels 
arbres tallats 

 
 

95 

 
 

20.000,00 

 

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

 
91 

 
20.000,00 

 

Fase 6 • Presentació de resultats 
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Crear espai de trobada entorn a una font, 

com a espai de relació social 
 

83 
 

10.000,00 

 

Plantar entre 70 i 90 arbres a les 
Urbanitzacions 

 
83 

 
125.000,00 

 

Creació d’un espai amb arbrat i picnic al 
costat dels Horts de Cova Solera 

 
80 

 
30.000,00 

 

 
Bosc de la memòria de la deportació 

 
53 

 
25.000,00 

 

Font i ombra a la zona d’esbarjo de gossos 

del parc de Ca n’Oriol 
 

53 
 

50.000,00 

 

Plantació d’arbrat al Carrer Marconi 52 125.000,00  

Adquirir Cubs- exposició per realitzar de 
forma continuada campanyes de salut 

 
49 

 
1.200,00 

 

 
Arreglar la pista esportiva de Ca n’Oriol 

 
47 

 
60.000,00 

 

Compra de Tablets per equipar als agents 
cívics 

 
44 

 
5.000,00 

 

Ombra a les zones d’esport a l’aire lliure de 

Ca n’Oriol i en altres espais 
 

41 
 

125.000,00 

 

 
Condicionar l’espai exterior de Rubí forma. 

 
40 

 
50.000,00 

 

Arranjament de jocs infantils entre el carrer 

Miguel Segura i Francesc Albricies 
 

33 
 

80.000,00 

 

Arreglar el camí de la zona verda entre els 

carrers Or i Maragda i entre els carrers 

Diamant i Luxemburg 

 
 

33 

 
 

125.000,00 

 

Arranjament de petanca entre el carrer 

Miguel Segura i Francesc Albricies 
 

28 
 

40.000,00 

 

 

 

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

tècnics del procés, s’han ordenat les propostes per ordre de vots, i s’han sumat les 

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

En aquesta ocasió, les 4 primeres propostes esgoten de forma exacta la partida 

disponible, per la qual cosa no ha calgut “saltar” cap proposta per manca de diners, ni 

tampoc ha quedat cap romanent. 

 
 

Accions de comunicació realitzades: 
 

Nota de premsa informativa: 
 

20/12/2022 Millores a diversos punts de Vallhonrat i la renovació de material al Club 

Natació són les propostes més votades als pressupostos participatius 2023 

https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/70/Document_de_Bases_pressupostos_participatius_2020_Rubi.pdf
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/millores-a-diversos-punts-de-vallhonrat-i-la-renovacio-de-material-al-club-natacio-son-les-propostes-mes-votades-als-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/millores-a-diversos-punts-de-vallhonrat-i-la-renovacio-de-material-al-club-natacio-son-les-propostes-mes-votades-als-pressupostos-participatius-2023
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Difusió general 
 

Durant els mesos en què s’ha realitzat el procés de pressupostos participatius de 2023, 

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, de 2020 i de 2022 la Plataforma “Participa.rubi.cat”. 
 

Cliqueu 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. 
 

Cliqueu aquí per accedir a la pàgina de seguiment de les Inversions de 2022. 
 

 

Vídeo divulgatiu de les propostes realitzades a través dels pressupostos participatius 
 

 

Durant el mes d’octubre s’ha realitzat un vídeo per donar a conèixer totes les propostes 

que s’han realitzat des de l’any 2018 a través dels pressupostos participatius. D’aquesta 

SEGUIMENT DE LES OBRES APROVADES 

EL 2018, 2020 I 2021 

https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2018/f/60/
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/100/
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2022/f/171/results?filter%5Bcategory_id%5D=78&filter%5Bscope_id%5D&locale=es
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manera es fa rendició de comptes de les propostes que en el seu dia es van aprovar, i 

s’incentiva a la ciutadania a participar en l’edició actual. 
 

El vídeo se n’ha pujat al canal de youtube de l’Ajuntament i s’ha difós a través de les xarxes 

socials municipals. 
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023 

Nombre total de persones que han votat: 1.119 persones 
 

Proposta Vots Import Suport 

Arreglar la pista esportiva de Can 
Vallhonrat. 

 
368 

 
60.000,00 

 
33% 

 
Arreglar la zona infantil de Can Vallhonrat. 

 
360 

 
80.000,00 

 
32% 

Renovació del material de la sala de 

Spinning del Club Natació de Rubí 

 
327 

 
40.000,00 

 
29% 

 
Zona d’esbarjo de gossos a Can Vallhonrat 

 
326 

 
70.000,00 

 
29% 

Aparcament tipus “Rubicleta” a la zona 
esportiva de Can Rosés 

 
302 

 
40.000,00 

 
27% 

Anivellar el terra i condicionar la sala 

annexa del Celler 

 
272 

 
70.000,00 

 
24% 

Millorar la il·luminació del Bosc de Ca n’Oriol 149 125.000,00 13% 

Reparació i reacondicionament dels aparells 

aeròbics que hi ha en els espais públics 
 

99 
 

25.000,00 
 

9% 

Millora de la il·luminació del Passeig del 

Bullidor, i eliminació de les soques dels 
arbres tallats 

 
 

95 

 
 

20.000,00 

 
 

8% 

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

 
91 

 
20.000,00 

 
8% 

Crear espai de trobada entorn a una font, 
com a espai de relació social 

 
83 

 
10.000,00 

 
7% 

Plantar entre 70 i 90 arbres a les 

Urbanitzacions 

 
83 

 
125.000,00 

 
7% 

Creació d’un espai amb arbrat i picnic al 
costat dels Horts de Cova Solera 

 
80 

 
30.000,00 

 
7% 

 
Bosc de la memòria de la deportació 

 
53 

 
25.000,00 

 
5% 

Font i ombra a la zona d’esbarjo de gossos 
del parc de Ca n’Oriol 

 
53 

 
50.000,00 

 
5% 

Plantació d’arbrat al Carrer Marconi 52 125.000,00 5% 

Adquirir Cubs- exposició per realitzar de 

forma continuada campanyes de salut 
 

49 
 

1.200,00 
 

4% 

 
Arreglar la pista esportiva de Ca n’Oriol 

 
47 

 
60.000,00 

 
4% 

Compra de Tablets per equipar als agents 

cívics 
 

44 
 

5.000,00 
 

4% 

Ombra a les zones d’esport a l’aire lliure de 
Ca n’Oriol i en altres espais 

 
41 

 
125.000,00 

 
4% 

 
Condicionar l’espai exterior de Rubí forma. 

 
40 

 
50.000,00 

 
4% 

Arranjament de jocs infantils entre el carrer 

Miguel Segura i Francesc Albricies 
 

33 
 

80.000,00 
 

3% 

ANNEX 1: % DE SUPORT A CADA PROPOSTA 



31 

 

 

 

 

Arreglar el camí de la zona verda entre els 

carrers Or i Maragda i entre els carrers 

Diamant i Luxemburg 

 
 

33 

 
 

125.000,00 

 
 

3% 

Arranjament de petanca entre el carrer 

Miguel Segura i Francesc Albricies 
 

28 
 

40.000,00 
 

3% 

 
 
 

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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PRESSUPOSTOS 2020 

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% 
 

https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/50
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/50
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/44
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/44
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/49
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/43
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/47
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/48
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/52
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/36
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/36
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/37
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/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/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, 2022 I 2023  
 
 

 

Concepte 2018 2020 2022 2023 Dif. 

Propostes de la 
ciutadania 

24 59 118 138 +20 

Propostes del procés 
“alcaldia als barris” 

31 No s’ha 
realitzat 

No s’ha 
realitzat 

No s’ha 
realitzat 

 

Total propostes 55 59 118 138 +20 

Propostes tècnicament 
vàlides 

55 19 19 24 +5 

Participació en la fase de 
priorització 

No consta No s’ha 
realitzat 

No s’ha 
realitzat 

No s’ha 
realitzat 

 

Participació en la fase de 
votació 

361 273 237 1119 +882 

Trobades presencials 
(informatives) 

0 2 1 0 -1 

Tallers deliberatius 1 1 4 4 0 

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

0 3 4 4 0 

Punts d’informació i 
suport en la fase de 
votació 

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

FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
 
 
 

Data Lloc 
Persones 

informades 
Propostes 
recollides 

10/06/2022 C. Francesc Macià 41 16 

11/06/2022 Mercat municipal 44 5 

21/06/2022 Piscina Can Roses 73 7 

22/06/2022 Biblioteca 26 0 
TOTAL  184 28 

    

Edició anterior  125 21 
 
 
 

FASE DE VOTACIÓ 
 
 
 

Dia Lloc Persones 
informades 

Impersonacions Total 

09/11 Duet Sports 102 0 102 
10/11 Mercat 46 0 46 

11/11 Can Rosés 74 0 74 

12/11 Mercat 38 1 39 

21/11 Duet Sports 84 14 98 

22/11 Ressò 2 5 7 

23/11 Rubí Forma 0 46 46 

28/11 Can Rosés 97 0 97 

29/11 Biblioteca 39 29 68 

30/11 Fsc Macià 24 33 57 

Total  506 128 634 
     

 Edició anterior 396 0 396 
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  ANNEX 4: NOTES DE PREMSA  
 
 

 

NOTES DE PREMSA 

19/05/2022 Al juny arrenca una nova edició dels pressupostos participatius 
 

01/06/2022 Comença la recollida de propostes del Pressupostos participatius 2023 
 

05/07/2022 Els veïns i veïnes de Rubí han fet 138 propostes en el marc dels 

Pressupostos participatius 2023 
 

28/10/2022 La ciutadania pot votar les propostes dels pressupostos participatius 

durant tot el mes de novembre 
 

20/12/2022 Millores a diversos punts de Vallhonrat i la renovació de material al Club 

Natació són les propostes més votades als pressupostos participatius 2023 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/al-juny-arrenca-una-nova-edicio-dels-pressupostos-participatius
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/comenca-la-recollida-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/els-veins-i-veines-de-rubi-han-fet-138-propostes-en-el-marc-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/els-veins-i-veines-de-rubi-han-fet-138-propostes-en-el-marc-dels-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-ciutadania-pot-votar-les-propostes-dels-pressupostos-participatius-durant-tot-el-mes-de-novembre
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-ciutadania-pot-votar-les-propostes-dels-pressupostos-participatius-durant-tot-el-mes-de-novembre
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/millores-a-diversos-punts-de-vallhonrat-i-la-renovacio-de-material-al-club-natacio-son-les-propostes-mes-votades-als-pressupostos-participatius-2023
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/millores-a-diversos-punts-de-vallhonrat-i-la-renovacio-de-material-al-club-natacio-son-les-propostes-mes-votades-als-pressupostos-participatius-2023

