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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ 

Fase 2 –Presentació                            Acta de la sessió al Consell d’adolescents   07/06/2018 

 

Guió de la sessió 

Qui? 

- Consellers/es de 1r i 2n de Secundària 

- Ajuntament de Rubí  -  Responsable del Consell d’Infants i Adolescents de Rubí 

- Civis - Dinamització del Consell d’Infants i Adolescents 

- Urbanins - Guia del projecte de Pressupostos participatius amb infants i adolescents 

 

Quan? 

Dijous, dia 07 de juny a les 17.30, a Rubí Forma. 

 

Què hem fet? 

Temps Activitat 

5’ 
Arribada i presentació de les persones 

Ens enganxem etiquetes amb el nom 

10’ 

Explicació del viatge a Oviedo 

Els consellers que van anar a la trobada a Oviedo amb altres consells d’Adolescents 
d’Espanya expliquen quines activitats van dur a terme  

25’ 

Presentació del retorn per part de l’Ajuntament de les idees del pressupost participatiu 

Urbanins explica el procés que s’ha a dut a terme amb els processos participatius i el retorn 
de la reunió que es va fer amb el tècnic de l’Ajuntament per explicar als adolescents les idees 
que han quedat avalades i les que han quedat descartades per desenvolupar. 

50’ 
Dinàmica per treballar ODS 

Civis planteja una dinàmica per presentar el 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible  
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La presentació i la fase final dels pressupostos participatius de Rubí 

El procés que s’ha dut a terme i la fase final 

S’ha sintetizat i s’ha fet un recordatori de tot el procés que s’ha dut a terme aquests mesos, de Febrer a Juny, 

per decidir amb què s’invertien els diners dels pressupostos participatius d’infants. 

Se’ls ha explicat com seguiria el procés a partir d’ara. Bàsicament el juny servirà per presentar el projecte 

(juntament amb el dels pressupostos participatius d’adults). El Juliol es redactarà el projecte per poder-lo licitar 

durant el Setembre i poder executar les obres del projecte durant els mesos d’Octubre a Desembre. 

Després també se’ls ha ensenyat els resultats del treball realitzat amb els nens i nenes de 3r i 4t de primària (que 

tenien l’encàrrec de pensar frases per incentivar la neteja dels carrers de Rubí i poder-les posar a l’espai públic). 

Totes les frases que es van pensar comencen amb ‘Els nens i nenes de Rubí volem...’, ells han demanat de 

canviar aquest començament per ‘El infants i els adolescents de Rubí volem...’ per tal de sentir-se més 

identificats en aquesta proposta. 

Pel que fa al logotip que identificarà el projecte, porten únicament una proposta. Demanen poder-hi treballar i 

aportar i dees més endavant i se’ls ofereix la possibilitat de treballar-ne alguna i fer-la arribar a través del Consell 

d’infants, que es reuneix la setmana que ve. 

Seguidament ja hem entrat en el retorn de l’Ajuntament de la idea d’un trosset de ciutat ideal que van proposar. 

 

 

El retorn de l’Ajuntament 

S’ha explicat que s’ha anat a l’Ajuntament a exposar les idees que han anat sortint del procés participatiu, i quina 

ha estat la resposta idea per idea que van donar el tècnic de l’ajuntament. Les idees que es van anar a exposar 

són: 

 Habilitar espais d’estada a l’espai públic (acceptada) 

 Afegir més color a l’espai públic (denegada, amb algunes excepcions) 

 Incorporar tecnologia a l’espai públic (denegada) 

 Plantar vegetació més vinculada als espais d’estada (acceptada) 

 Construir paviment drenants (denegada) 

 Col·locar missatges positius vinculats a la neteja de l’espai públic (acceptada) 

Han demanat si era possible que el tècnic de l’Ajuntament els pogués venir a explicar en persona la valoració 

que els hem trasmes, per acabar d’entendre les raons per les quals algunes opcions queden descartades. 

També han demanat de poder exposar ells mateixos a la ciutadania la proposta que es presenta per executar en 

els pressupostos participatius (es traslladarà aquest encàrrec a l’Ajuntament perquè es valori poder fer un acte 

de presentació on ells puguin explicar-ho). 
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La valoració de tot el procés de projecte dels pressupostos participatius 

Finalment se’ls ha proposat una dinàmica per valorar el procés que s’ha dut a terme en el marc dels 

pressupostos participatius d’infants 2018 de Rubí. 

Se’ls ha donat 3 fulls amb tres aspectes a valorar i unes opcions per tirar en cada cas (amb un gomet marcaven 

la idea que s’ajustava més al que pensaven. Els aspectes són: 

 

1. El que més m’ha agradat del procés de projecte dels pressupostos participatius és... 

 

Una de les parts que més ha agradat als adolescents ha estat poder ser escoltats i dir la seva en temes per 

poder millorar la seva ciutat. 
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2. Les sessions de treball del projecte dels pressupostos participatius m’han semblat... 

 

S’han trobat les diferents sessions positives i dinàmiques. Els han semblat originals, divertides i interessants 

 

3. Del procés de projecte dels pressupostos participatius crec que caldria millorar... 

 

Els aspectes més importants que han detectat a millorar ha estat el calendari i la llibertat de crear la proposta. 

El calendari va relacionat amb el poc temps que s’ha tingut per poder treballar i madurar una proposta, sembla 

que dilatant una mica el temps s’hagués pogut arribar a profunditzar una mica més. 

Per altra banda, han detectat que es podria millorar la llibertat per crear la proposta. 


