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1- Preàmbul 

Rubí compta ja amb experiència de pressupostos participatius i vol impulsar-ne una nova edició 

on la ciutadania podrà intervenir en la presa de decisions de la ciutat, proposant, debatent i 

decidint a què es destinarà una part del pressupost d’inversions de l’any 2020. 

Aquest nou procés de Pressupostos participatius s’impulsa també amb l’objectiu d’enfortiment 

democràtic, d’apoderament de la ciutadania i d’implicació en la cosa pública a través de la 

deliberació, la construcció col·lectiva de propostes i la coresponsabilitat. 

 

2- Objecte de les bases 

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de Pressupostos Participatius, en tant que és una 

eina amb la qual la ciutadania decidirà directament del destí de la partida d’inversions reservada 

a aquest efecte. 

 

3- Propostes 

Les propostes cercaran l’impacte al conjunt del territori. Es preveu l’execució de tots els 

projectes que hagin superat les diferents etapes del procés participatiu i es puguin incloure dins 

la patida de pressupostaria del capítol d’inversions dedicada als pressupostos participatius del 

pressupost de 2020.  

3.1- Condicions bàsiques dels projectes:  
Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal essent 

concrets, valorables econòmicament, i en la mesura del possible, que permetin múltiples 

ubicacions al territori. 

Les propostes hauran de complir els següents requisits: 

• 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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3- Estructura del procés 

El procés de participació en els pressupostos 2020 de Rubí s’estructura en 2 procediments 

diferenciats,. Cadascun dels quals decidirà el destí d’una determinada part de la partida 

econòmica total destinada als pressupostos participatius 

• Procés adreçat al conjunt de la ciutadania major de 16 anys, empadronada a la ciutat de 

Rubí, per decidir una partida del pressupost d’inversions 2020 de 250.000 euros.  

 

• Procés adreçat als infants i adolescents de fins a 16 anys de la ciutat de Rubí, per decidir 

una partida del pressupost d’inversions 2020 de 50.000 euros. 

Cadascun d’aquest procediments té la seva pròpia estructura i fases, que es detallen a 

continuació. 

 

3.1 Procés adreçat a la ciutadania major de 16 anys: 
Segueix la mateixa pauta que el procés realitzat l’any 2018, i que s’estructura en les següents 

fases:  

• Fase 1: Informació del procés 

• Fase 2: Presentació de propostes 

• Fase 3: Validació tècnica i econòmica de propostes 

• Fase 4: Priorització de propostes 

• Fase 5: Votació de propostes i difusió dels resultats 

• Fase 6: Execució i seguiment de les propostes 
 

3.1 Procés adreçat als infants i adolescents, menors de 16 anys: 

• Fase A: Bases. Concreció dels objectius i la metodologia, i presentació pública 

• Fase B: Concreció de la proposta 

• Fase C: Concreció de resultats 

• Fase D: Execució de la proposta 

 

4- Participació ciutadana 

 

4.1 Procés adreçat a la ciutadania major de 16 anys: 
Els ciutadans i ciutadanes a títol individual poden participar en les següents fases del procés 

adreçat a la ciutadania majors de 16 anys empadronada a Rubí. 

• Fase 2: Presentació de propostes 

• Fase 4: Priorització de propostes 

• Fase 5: Votació de propostes 
 

Per poder participar en les diferents etapes del procés, caldrà registrar-se com a usuari a la 

plataforma on-line https://participa.rubi.cat/  amb les dades: nom d’usuari, adreça de correu 

electrònic, contrasenya, i acceptar els termes i condicions d’ús. Aquest registre serà únic per a 

totes les etapes i qualsevol dels processos participatius de la plataforma.  
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Específicament, en les fases de priorització i de votació caldrà fer la inscripció al “Registre de 

participació ciutadana” previst en el Reglament de participació Ciutadana, aprovat l´any 2006; 

el qual comprova automàticament si esteu inscrits en el Padró Municipal. Per fer-ho es 

demanaran les dades: Número de document d’identitat, data de naixement i sexe.  

4.2 Procés adreçat als infants i adolescents, menors de 16 anys: 
Els infants i adolescents a títol individual, o en representació dels seus centres educatius en el 

consell d’infants i adolescents,  poden participar en les següents fases del procés adreçat a la 

ciutadania majors de 16 anys:  

• Fase B: Concreció de la proposta 

• Fase C: Concreció de resultats 

La participació dels infants i adolescents es realitzarà a través del Consell dels infants i 

adolescents (amb diverses sessions de treball), els centres educatius (a través de forma 

autonomia i amb el suport d’una unitat didàctica, i en sessions obertes a tots els infants i joves, 

que es realitzaran en determinades dates en espais públics de la ciutat.  

 

5- Desenvolupament del procés adreçat a la ciutadania en general 

 

5.1. Fase 1: Informació del procés. 
 

En aquesta fase s’informarà a la ciutadania de l’inici d’una nova edició dels Pressupostos 

participatius a través de diferents canals, que permetin la màxima difusió del procés. 

En aquest sentit, es farà pedagogia de la participació ciutadana, i en concret, s’explicarà en què 

consisteixen els pressupostos participatius i de quina manera la ciutadania hi pot participar. Amb 

aquesta finalitat, es faran sessions informatives adreçades a les associacions i a la ciutadania en 

general.  

 

5.2. Fase 2: Presentació de propostes 
 

Durant aquesta fase es podran presentar les propostes generades per la ciutadania del municipi. 

El període de presentació serà com a mínim d’un mes, ampliant-se si es considera necessari.  

Hi haurà tres maneres de presentar propostes: individualment, com associació o a través de 

tallers de participació. 

Propostes a títol individual 

En el cas de les persones a títol individual, aquestes podran fer un total de 3 propostes per 

persona (en cas de presentar-ne més de 3 només es consideraran vàlides les 3 primeres 

publicacions). 

Les propostes es podran presentar mitjançant la plataforma https://participa.rubi.cat/ omplint 

els següents camps obligatòries:  
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• 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 

Punt d’informació i assessorament 

Per tal de facilitar la participació, s’habilitaran espais presencials d’informació, assessorament i 

acompanyament. La ubicació i els horaris es donaran a conèixer juntament amb la resta 

d’informació del procés.  

Propostes de les associacions 

En aquesta fase, les associacions de Rubí també podran presentar fins a un màxim de 3 

propostes, seguint els mateixos criteris que els establerts per a la ciutadania a títol individual. 

Per fer-ho, s’hauran de donar d’alta com associacions al portal https://participa.rubi.cat/ .  

Projectes elaborats a través de tallers: 

S’organitzaran 1 o 2 tallers participatius oberts a la ciutadania. Les persones assistents tindran 

l’oportunitat de crear de forma col·lectiva projectes de ciutat de diferents àmbits.  

Fruit de la deliberació i el consens dels tallers, els propis participants escolliran 5 projectes de 

ciutat que tindran com a particularitat el fet de passar directament a la fase de votació,  per tant, 

no necessitaran passar per la fase de recollida de suports per classificar-se. Al finalitzar els tallers, 

els projectes consensuats s’introduiran a la plataforma. 

 

Propostes municipals 

L’Ajuntament també podrà incloure propostes al procés, si bé no participarà posteriorment en 

les fases de priorització i votació.  

 

Sobre el grau de concreció i claredat de les propostes: 

En tots els casos es demanarà que les propostes que es presentin siguin el més concretes i 

detallades possible, de forma que es pugui clarificar en quin lloc s’han de realitzar i quina és la 

intervenció concreta que es proposa, sempre que sigui possible.  

Si es reben  propostes genèriques, com “més arbrat”, que no detallin en quin espai determinat 

es proposa, s’instarà a la persona que l’hagi presentat que la defineixi de manera més concreta 

i clara. En el cas de que no ho faci abans de la finalització del període de propostes, aquesta serà 

desestimada. 

 

5.3. Fase 3: Validació tècnica i econòmica de les propostes 
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En aquesta fase, la comissió tècnica ha de comprovar que els projectes presentats reuneixen els 

requisits establerts al punt 3.1 d’aquestes bases i rebutjar aquells que no els compleixin. Tots 

els projectes acceptats s’hauran de quantificar econòmicament. En el cas de que hi hagi dos 

projectes o més amb el mateix contingut o similar, aquests podran ser agrupats per la comissió 

tècnica.  

Un cop definits tècnicament els projectes acceptats, s’incorporaran a la plataforma 

https://participa.rubi.cat/ i seran comunicats a través dels canals de comunicació de la 

plataforma. A través del mitjans de comunicació municipals s’informarà de les vies per poder-

los consultar, i de quina manera participar en la fase de priorització. 

 

5.4. Fase 4: Priorització de les propostes 
 

En aquesta fase, totes les persones majors de 16 anys empadronades a Rubí podran donar fins 

a un màxim de 5 suports a les obres que hagin quedat incloses en el procés. La priorització es 

realitzarà a través de la plataforma https://participa.rubi.cat/ , i caldrà estar registrat com a 

usuari, i també  al “Registre Ciutadà de Participació”. Es recomanen els següents aspectes, per 

fer la priorització: 

• Perspectiva global de ciutat  

• Equilibri territorial  

• Equilibri sectorial 

• Nombre de població afectada  

• Impacte del projecte en la ciutat  

• Impacte positiu sobre determinats col·lectius 

Passaran a la fase de votació les 20 propostes que hagin obtingut més suports. 

 

5.5. Fase 5: Votació de les propostes 
 

Els projectes sotmesos a votació es publicaran a través de la plataforma 

https://participa.rubi.cat/  , i també es donaran a conèixer a través dels mitjans de comunicació 

municipals.  

En aquesta fase s’inclouran un total de 25 propostes:  les 5 propostes que hagin sorgit del Taller 

participatiu realitzat durant la fase 2 (presentació de propostes), i les 20 propostes que hagin 

obtingut més suports durant la fase 4 (priorització de propostes). 

El període de votació serà d’un mes, i tindran dret a participar-hi totes les persones majors de 

16 anys empadronades a la ciutat de Rubí.  

La votació es realitzarà a través de la plataforma https://participa.rubi.cat/ , i caldrà estar 

registrat com a usuari, i també al “Registre de Participació Ciutadana”.  

Per tal de facilitar la participació, s’habilitarà un espai presencial d’informació, assessorament i 

acompanyament. La ubicació i els horaris es donaran a conèixer juntament amb la resta 

d’informació del procés.  
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Cada ciutadà podrà votar tants projectes com vulgui fins assolir el límit de 250.000 euros. No 

s’estableix cap número mínim de vots, ni que assoleixin una determinada quantitat econòmica 

mínima.  

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

s’escolliran per odre aquelles més votades i que es puguin incloure dins la partida econòmica 

destinada als pressupostos participatius 2020, 250.000 euros. 

La primera i segones propostes amb més vots seran acceptades, perquè la suma dels seus 

imports serà de 250.000 euros o inferiors. L’acceptació de les següents propostes anirà en funció 

del crèdit restant que quedi fins arribar al total de 250.000 euros. És a dir, si sumant-hi la tercera 

proposta el resultat és superior als 250.000 € s’escollirà la següent proposta, i així fins arribar al 

pressupost establert.  

Exemple A Vots Import Diners disponibles  Acceptada 

      Partida inicial:   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 

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

Proposta 5 65 70.000 0€ No 

Proposta 6 62 50.000 0€ No 

 

 

 

Exemple B Vots Import Diners disponibles Acceptada 

      Partida inicial:   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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5.6. Fase 6: Execució i seguiment de les propostes 
 

En aquesta fase, es publicaran els projectes escollits i es comunicarà a les persones impulsores 

del projectes que ha estat escollida per ésser executada. A partir d’aquest moment els 

departaments municipals corresponent iniciaran tots els tràmits pertinents per la seva 

realització. 

El conjunt de la ciutadania podrà fer el seguiment de la seva execució a través de l’apartat de 

seguiment que s’habilitarà a la plataforma https://participa.rubi.cat/.  

 

6- Desenvolupament del procés adreçat als infants i adolescents 

 

Els pressupostos participatius infantils de Rubí es plantegen com un projecte que transcorre en 

paral·lel al procés amb els adults, i en continuïtat amb les iniciatives desenvolupades el curs 

anterior. 

Aquest procés té com a objectius: 

• Implicar els infants a la vida urbana, incorporant la seca veu a un projecte de ciutat. 

• Apoderar els nens i nenes, fent-los conscients del seu paper a la comunitat i del valor de 

les seves aportacions. 

• Reforçar les estructures de participació locals existents, entre elles el Consell d’Infants i 

Adolescents, incorporant un nou encàrrec a les seves dinàmiques. 

Poden participar en aquest procés tots els infants i adolescents de Rubí que tinguin entre 8 i 16 

anys.  

 

6.1. Fase A: Bases del procés. 

En aquesta fase es preveu concretar les accions i metodologia a aplicar en el procés, i dels 

sistemes de coordinació amb els agents que hi intervenen.  

Un cop definits els aspectes tècnics de la proposta, es donaran a conèixer públicament. 

 

6.2. Fase B:  Concreció de la proposta. 

En aquesta fase es preveu treballar amb els infants per definir la /les propostes. Per fer-ho es 

preveu: 

- Sessions presencials al Consell d’Infants 

Amb l’objectiu d’arribar als nens i nenes de 5è i 6è de primària del municipi es preveuen 

diverses sessions de treball al Consell d’Infants, on es recolliran les propostes i es 

treballaran per tal d’aprofundir-hi i donar-hi coherència. Entres les diverses sessions de 
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treball presencial, els consellers/es explicaran el projecte a les seves aules i es recolliran 

les aportacions que s’hi facin.  

 

- Sessions presencial al Consell d’Adolescents 

Aquestes trobades van adreçades als joves de 1r i 2n d’ESO, i es desenvoluparan seguint 

l’esquema del Consell d’infants, però adaptant les dinàmiques i el material a l’edat dels 

participants. 

 

- Treball autònom a l’aula: 

Per tal de facilitar que qualsevol centre escolar que ho desitgi pugui participar més 

activament en aquest procés, es desenvoluparà una Unitat didàctica específica, que 

s’incorporarà a la Guia d’Activitats i serveis educatius 2019-20. 

 

- Sessions obertes, a l’espai públic. 

Per tal de facilitar la participació de tots els infants i adolescents que ho desitgin, es 

realitzaran diverses sessions de recollida de propostes en espais públics d’especial 

afluència (places o parcs). Aquestes jornades serviran per recollir noves propostes, però 

també per completar, ampliar i donar suport a les que ja s’hagin presentat fins aquell 

moment.  

 

6.3. Fase C: Concreció de resultats. 

En aquesta fase es treballarà amb els infants i adolescents del Consell per concretar i prioritzar 

les propostes, i presentar públicament els resultats del treball realitzat pels infants. 

També es redactarà la memòria tècnica, amb l’objectiu de traslladar tot el treball realitzat als 

serveis territorials de l’Ajuntament. 

 

6.4. Fase D: Execució de la proposta 

Durant l’any 2020 es treballarà de forma conjunta entre els serveis de territori i els responsables 

del procés participatiu per concretar l’execució de les propostes que hagin estat escollides. 
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7. Calendari 

 

PROCÉS PER A MAJORS DE 16 ANYS 

Fase 1. Informació del procés Inicial, el mes d’abril 

General, durant tot el procés 

Fase 2. Recollida de propostes 1 al 30 de juny 

Fase 3. Validació tècnica i econòmica de les propostes juliol 

Fase 4. Priorització de les propostes 1 al 30 de setembre 

Fase 4. Votació de les propostes 1 al 31 de d’octubre 

Fase 6. Execució i seguiment de les propostes Any 2020 

 

 

 

PROCÉS PER A INFANTS I JOVES (ENTRE 8 I 16 ANYS 

Fase A. Bases D’abril a juny  

General, durant tot el procés 

Fase B. Concreció de la proposta Setembre a desembre 

Fase C. Concreció de resultats Gener -febrer 2020 

Fase D. Execució de la proposta Any 2020 
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