


Antecedents

Procés participatiu realitzat 
l’any 2018.

Podeu consultar l’evolució
de les obres aprovades a 

https://participa.rubi.cat/
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NOVETATS d’aquesta edició

S’amplia la partida de 200.000€ a 300.000€

L’import màxim de cada obra serà de 125.000 €

S’incorporen millores tècniques i de suport al 
procés general per a majors de 16 anys

S’amplia el procés per a infants i adolescents
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Què son?

Amb els Pressupostos Participatius els
ciutadans i les ciutadanes poden decidir la
proposta a incorporar en la partida
d’inversions del pressupost municipal per a
l’any 2020 per un import de 300.000 €.
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Què son?

Dos processos paral·lels:

Majors de 16 anys
250.000 €

D’abril a novembre

De 8 a 16 anys
50.000 €

De setembre a febrer
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Esquema 
general del 

procés:



Procés per als majors de 16 anys

250.000€

2020



Majors de 16 anys

Té com a objectiu donar a conèixer tota la 
informació relacionada amb el procés:

•Posta en marxa de la plataforma 
https://participa.rubi.cat/
•Sessió informativa.
•Informació a través dels mitjans de 
comunicació municipals.
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Majors de 16 anys

Totes les persones majors de 16 anys 
empadronades a Rubí. 

Les entitats de la ciutat.

Qui pot fer propostes?
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Majors de 16 anys

Com es poden fer?

A través de la plataforma 
https://participa.rubi.cat/

(cal registrar-se prèviament)
S’oferirà suport presencial 

en determinats moments del procés  participatiu.

En el taller presencial 
que es farà el mes de juny.
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Majors de 16 anys

Què es pot proposar?

Inversions: 
Una inversió és tot allò que l’Ajuntament de 
Rubí pot construir o adquirir i que per tant, 

serà una inversió per a la ciutat, formant 
part del seu patrimoni.
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Majors de 16 anys

Què es pot proposar?
2020



Majors de 16 anys

• Usuari/a que fa la proposta.
• Títol de la proposta.
• Lloc/Ubicació.
• Descripció.
• Necessitat a la que vol donar resposta 

(com aquesta proposta pot beneficiar a Rubí).

• Població a la que beneficia directament.

Què cal explicar?
2020



Majors de 16 anys

• Cada persona o entitat pot fer un màxim 
de 3 propostes.

• En cas de presentar-ne més de 3, només 
es consideraran vàlides les 3 primeres.

Quantes propostes es 
poden fer?
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Criteris tècnics per a la valoració de 
les propostes:

• 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.
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Unificació de propostes: 

• En el cas de que es rebin propostes similars o iguals, en 
el procés de validació s’unificaran en una sola proposta.

Qui fa la valoració?
• Els Serveis Tècnics Municipals.
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Que és?

Fase del procés participatiu oberta a
totes les persones majors de 16 anys 

empadronades a Rubí i inscrites en el 
Registre de Participació Ciutadana, 

per pre-seleccionar les obres 
que passaran a la fase de votació.
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Com s’hi participa?

A través de la plataforma 
www.participa.rubi.cat.

Cada ciutadà/na podrà donar suport a un 
màxim de 5 propostes.
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A través de la plataforma 
https://participa.rubi.cat/

Qui hi pot participar?
Les persones majors de 16 anys 

empadronades a Rubí.

Durant el procés de votació 
s’habilitaran punts de suport.
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Tantes com es vulgui, fins que globalment 
arribin a un import total de 250.000 €.

Hi ha un mínim?
No, si vols pots votar una sola proposta.
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Quantes propostes es 
poden votar?



Finalitzat el període de votació i en funció 
del nombre de vots rebuts per a cada 

proposta, s’escolliran per odre aquelles més 
votades i que es puguin incloure dins la 

partida econòmica destinada als 
Pressupostos Participatius 

(250.000 €)
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Quines obres quedaran 
seleccionades? 



Exemples: Cas A

Exemple A Vots Import Diners disponibles Acceptada

250.000 €

Proposta 1 100 80.000 250.000€   - 80.000€ = 170.000 € Si

Proposta 2 90 125.000 170.000€  - 125.000€ =   45.000€ Si

Proposta 3 80 15.000 45.000€     - 15.000€ =   30.000€ Si

Proporta 4 70 30.000 30.000€     - 30.000€ =            0€ Si

Proposta 5 65 70.000 0€ No

Proposta 6 62 50.000 0€ No
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Exemples: Cas B

Exemple B Vots Import Diners disponibles Acceptada

250.000 € 

Proposta 1 100 70.000 250.000€  - 70.000€ = 180.000€ Si

Proposta 2 90 120.000 180.000€ - 120.000€ =   60.000€ Si

Proposta 3 80 20.000 60.000€   - 20.000€ =   40.000€ Si

Proposta 4 70 50.000 És superior als 40.000 disponibles no

Proposta 5 65 40.000 40.000€ - 40.000€ = 0€ Si

Proposta 6 62 50.000 0€ No
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Durant l’any 2020 els serveis tècnics 
municipals gestionaran la realització dels 

projectes aprovats.

Des de la plataforma
https://participa.rubi.cat/

se’n podrà fer el seguiment.
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Com registrar-se per participar?

Si ja s’ha participat anteriorment, 
no cal registrar-se de nou.
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Si no recordeu la contrasenya, 
Cliqueu aquí.

Rebreu un e-mail per
configurar-la de nou.



Com registrar-se per participar?

Pas 1
Inscripció a la plataforma 
https://participa.rubi.cat/
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Com registrar-se per participar?

Pas 2
Per poder votar a les fases  de priorització i votació 

https://participa.rubi.cat/ →Configuració d’usuari
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Com registrar-se per participar?

Pas 2
Per poder votar a les fases  de priorització i votació 

Registre ciutadà 
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Com registrar-se per participar?

Com registrar-se com a entitat?

No permet 
votar en les 

fases de 
priorització i 
selecció de 
les obres
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Procés per a infants i 
adolescents

50.000€



2020



Té com a objectiu donar a conèixer tota la 
informació relacionada amb el procés.

•Posta en marxa de la plataforma 
https://participa.rubi.cat/
•Sessió informativa.
•Informació a través dels mitjans de 
comunicació municipals.
•Encaix del projecte amb la comunitat 
educativa.
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És la fase on es desenvoluparan les 
propostes, per part de tots infants i 
adolescents que ho vulguin.

Què és?
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-A través de les sessions ordinàries del 
Consell d’Infants i Adolescents de Rubí.

-A través de sessions presencials a l’espai 
públic.

-A través d’activitats a l’aula.

Com s’hi participa?
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-Consisteix en el treball de priorització i 
concreció de resultats, que faran els propis 
infants, en coordinació amb l’equip tècnic 
municipal.

Què és?
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Què és?

Durant l’any 2020 els serveis tècnics 
municipals gestionaran la realització dels 

projectes aprovats.

Des de la plataforma
https://participa.rubi.cat/

se’n podrà fer el seguiment.
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https://participa.rubi.cat/
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