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Acta de la Sessió de Priorització dels Pressupostos Participatius 

 

Data: 21 de juny de 2018 

Ubicació: Edifici Rubí Forma, Auditori. S/N, Rambleta de Joan Miró, 08191 Rubí 

Durada: 18:00 h – 19:30 h 

Assistents: 9 (3 dones, 6 homes) 

 

Objectius:  

En aquesta trobada s’han presentat les propostes realitzades per la ciutadania que han superat 

la validació tècnica. De la mateixa manera, en aquesta sessió s’han prioritzat fins a 5 propostes, 

que passaran a la fase de selecció final d'aquests pressupostos participatius, juntament amb les 

15 propostes que obtinguin un major suport a la Plataforma Rubí Participa. 

 

Guió Sessió:  

 Benvinguda i registre participants 

 Presentació Pressupostos Participatius  

 Descripció Fase Priorització 

 Treball per a la priorització de 5 propostes 

 Cloenda sessió 

 

Què hem fet? Treball per a la priorització 

En el marc del treball per a la priorització de les propostes es van realitzar aportacions a una de 

les propostes realitzades per una de les persones participants. La persona que havia realitzat la 

proposta “Parcs, jardins i zones esportives” va fer una proposta per a la concreció final de la 

mateixa. De manera que es va consensuar reformular-la tal i com es recull en els comentaris 

vinculats a la proposta en la web.  

Es va realitzar la dinamització segons la metodologia plantejada per tal de prioritzar les 

propostes. Donats els resultats de la primera ronda de priorització (on cada participant podia fer 

ús de fins a 5 suports), es va consensuar amb totes les persones participants no fer ús de la 

segona ronda de priorització.  

 

Quin ha estat el resultat de la priorització? 

Els resultats, per ordre de priorització, han estat:  

1- Millora plataformes parades bus: 12 suports 

2- Millora en la distribució de sal per risc de glaçades (reformulada): 9 suports  

3- Parcs, jardins i zones esportives (reformulada): 4 suports 
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4- Cap a l’escola Rivo Rubeo: 4 suports 

5- Prueba piloto de iluminación inteligente: 4 suports 

6- Prueba piloto aparcamiento inteligente: 3 suports 

7- Més ombra al parc de l’escola Rivo Rubeo de Can Serrafossà: 2 suports 

8- Mejora de las calles del pueblo: 1 suport 

9- Pantalla a la parada del bus del Mercat: 1 suport 

De manera que les propostes que passen a la ronda de votació dels pressupostos participatius 

són les 5 primeres.  

1- Millora plataformes parades bus: 12 suports 

2- Millora en la distribució de sal per risc de glaçades (reformulada): 9 suports  

3- Parcs, jardins i zones esportives (reformulada): 4 suports 

4- Cap a l’escola Rivo Rubeo: 4 suports 

5- Prueba piloto de iluminación inteligente: 4 suports 

  

*Per al treball en la dinamització del procés es manté la proposta en la llengua presentada a la 

plataforma virtual, tal i com es recull a cada títol de proposta.  

 

Imatge gràfica de la sessió:  

 


