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PLANTEJAMENT 

 

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. 

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. 

 

En base a aquesta experiència, l’any 2019 s’ha implementat una nova edició dels 

pressupostos participatius, seguint el model definit en l’edició anterior, i incorporant 

algunes novetats. 

- S’ha mantingut la realització de dos processos diferenciats: Un adreçat al 

conjunt de la ciutadania (persones majors de 16 anys empadronades a Rubí) i 

un d’específic, adreçat als infants i adolescents. 

- S’ha augmentat la partida econòmica disponible fins a 300.000 euros: 250.000 

per al procés general, i 50.000 per al procés adreçat a infants i joves. 

- En aquesta edició, el procés de participació s’ha fet de forma prèvia a 

l’aprovació del pressupost, de forma que quan aquest s’aprovi pugui incloure 

les partides nominals corresponents als projectes aprovats. Això també ha de 

facilitar que les inversions aprovades es puguin executar durant el mateix any. 

- S’ha redactat un Document de Bases, en el que es detalla el funcionament del 

procés participatiu. 

- S’han augmentat les accions d’informació i suport en el territori, per fer més 

proper el procés al conjunt de la ciutadania. 

En aquesta memòria es recull la informació del procés adreçat al conjunt de la 

ciutadania, realitzat entre els mesos d’abril i novembre de 2019. 

El procés adreçat als infants i adolescents, que es realitza entre els mesos de 

novembre de 2019 i març de 2020 s’explicarà en la seva corresponent memòria. 
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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 són 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 

A nivell pràctic, el procés s’ha articulat entorn a 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, i 

per poder participar en la fase de votació també és necessari registrar-se en el 

“Registre ciutadà de Participació” de l’Ajuntament. 
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Per tal de facilitar aquests processos, s’ha creat la “Guia fàcil per registrar-se a la 

plataforma i al registre ciutadà”, que podeu consultar clicant aquí.  

Paral·lelament, i amb l’objectiu de facilitar la participació a les persones que tenen 

menys habilitats en els entorns digitals, en les diferents fases del procés en el que 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 posta 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, 

s’ha realitzat un “Document de Bases” en el que es detalla el funcionament general 

del procés, concretant les fases en les que 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 majos de 16 anys, com el que està destinat als infants i adolescents. 

Podeu consultar el document de bases clicant aquí.  

 

PROCÉS PARTICIPATIU PER A INFANTS I ADOLESCENTS 

Aquest procés específic, inclòs dins dels pressupostos participatius 2020 de Rubí, té 

com a objectiu definir el destí d’una partida econòmica de 50.000 euros en 

inversions, a través de la participació dels infants i adolescents de la ciutat. 

El procés s’articula principalment a través del “Consell d’infants i adolescents de 

Rubí”, però també preveu accions perquè qualsevol centre escolar s’hi pugui sumar, i 

perquè els infants i adolescents que ho desitgin també hi puguin participar 

directament. 

Per tal de facilitar la participació dels infants i adolescents, aquest procés te un 

calendari propi, que s’adapta al del curs escolar.  

Podeu consultar el document de metodologia d’aquest procés clicant aquí.  

https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/67/guia.pdf
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/70/Document_de_Bases_pressupostos_participatius_2020_Rubi.pdf
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/56/Presentació_procés_Participatiu_Pressupostos_2020_per_infants_i_adolescents.pdf
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PROCÉS GENERAL DE PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST  

 

Per a l’any 2019 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 i 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.  

 

Fase 0 • Preparació del procés -Febrer-Març 

Fase 1 • Informació del procés  - Abril-Maig 

Fase 2 • Recull de propostes  - Juny 

Fase 3 • Validació de propostes - Juliol 

Fase 4 • Priorització de propostes - Setembre 

Fase 5 • Votació de propostes - Octubre 

Fase 6 • Presentació de resultats - Novembre 

 

 

En paral·lel, es 

realitza el procés 

de  

Participació 

 del pressupost 

per a Infants I 

adolescents 
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Objectiu: definir, concretar i desenvolupar les accions necessàries per a la posta en 

marxa del procés.  

Període: Febrer- març de 2019 

 

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 que ha de regir el procés. 

- Habilitar i actualitzar la plataforma participa.rubí.cat. 

- Concretar la partida pressupostaria a consultar. 

 

Aspectes a destacar: 

- En base a l’experiència de l’edició anterior, aquest any s’ha optat per fer el 

procés de participació de forma prèvia a l’aprovació del pressupost municipal. 

Per aquest motiu, en aquesta edició de 2019 s’ha treballat per definir una 

partida a incloure en el pressupost de 2020.  

- Aquest canvi permet disposar de tot el 2020 per a l’execució de les inversions 

aprovades, la qual cosa en facilita la seva tramitació. 

- La partida econòmica total ha passat de 200.000 a 300.000 euros. S’ha 

mantingut la partida de 50.000 euros per al procés adreçat a infants i 

adolescents, i s’ha ampliat en 100.000 euros la partida general, que finalment 

ha estat de 250.000 euros.  

Fase 0 • Preparació del procés 
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- L’import màxim de cada inversió ha passat de 150.000 a 125.000 euros. 

Aquest canvi permet que en aquesta edició es garanteixi que les 2 propostes 

amb més vots es puguin realitzar, cosa que no passava en l’edició anterior.  

- S’ha elaborat un document de Bases, en el que es recullen els aspectes tècnics 

del procés, la qual cosa garanteix una major transparència i en facilita el seu 

seguiment i valoració.  

- S’ha adequat el calendari, per tal que el procés es porti a terme dins l’any 

natural, no interfereixi en els processos electorals previstos i eviti la realització 

de les fases de participació directe amb els períodes vocacionals.  
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Objectiu: Donar a conèixer el procés en general, i de quina forma hi pot participar la 

ciutadania. 

Període: Abril- Maig de 2019 

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

que disposa l’Ajuntament, i s’ha realitzat una sessió presencial d’informació del procés, 

adreçada a les associacions i la ciutadania en general.  

 

Accions generals de difusió: 

Plataforma participa.rubi.cat: 

Des del dia 1 d’abril s’ha posat en marxa l’apartat específic de “Pressupostos 

participatius 2020” 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 3 notes de 

premsa:  

O 05/05/2019 ARRENCA UNA NOVA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

O 11/04/2019 ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 S’HAN PRESENTAT 

A LA CIUTADANIA 

o 02/05/2019 LA FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL 2020 OBRIRÀ AL JUNY 

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 a la sessió informativa 

del dia 10 d’abril.  

Fase 1 • Informació del procés 

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/arrenca-una-nova-edicio-dels-pressupostos-participatius
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/arrenca-una-nova-edicio-dels-pressupostos-participatius
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/els-pressupostos-participatius-2020-s2019han-presentat-a-la-ciutadania
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/els-pressupostos-participatius-2020-s2019han-presentat-a-la-ciutadania
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-fase-de-presentacio-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-del-2020-obrira-al-juny
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-fase-de-presentacio-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-del-2020-obrira-al-juny
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Fulletó  i cartells a la via pública: 

S’han editat 2.000 fulletons informatius del procés, que s’han repartit en els 

equipaments municipals i entre les associacions del municipi.  
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Cartell:   

En aquesta fase també s’han instal·lat cartells informatius en els “Opis” que hi ha a la 

via pública de la ciutat.  
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Acte de presentació: 

El dimecres dia 10 d’abril s’ha realitzat una sessió informativa sobre el procés, 

al “Museu- Castell de Rubí”, en el que l’Ajuntament i les diferents persones 

que participen en el desenvolupament d’aquest procés han informat del seu 

funcionament i característiques, i de quina manera s’hi pot participar. 

 

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.  

 

I també s’ha inclòs a l’apartat de “Trobades presencials” de la Plataforma 

“Participa.rubi.cat”.  

 

Podeu consultar el “power point” de presentació que s’ha utilitzat en aquesta 

sessió, clicant aquí.  

https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/61/Power_point_presentació_pressupostos_participatius_2020_de_Rubí.pdf
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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 2019 

 

Característiques:  

Entre l'1 i el 30 de juny s’obre 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 3 notes de 

premsa:  

O 02/05/2019 LA FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL 2020 OBRIRÀ AL JUNY 

O 31/05/2019 EN MARXA LA FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES ALS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

o 19/06/2019 LA CIUTADANIA ESTÀ CONVOCADA AL TALLER 

PARTICIPATIU DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

També s’ha mantingut la difusió dels fulletons elaborats en la fase anterior. 

I s’ha inclòs informació a través de les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook 

i Twitter). 

 

Fase 2 • Recull de propostes 

https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/41/
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-fase-de-presentacio-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-del-2020-obrira-al-juny
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-fase-de-presentacio-de-propostes-dels-pressupostos-participatius-del-2020-obrira-al-juny
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/en-marxa-la-fase-de-presentacio-de-propostes-als-pressupostos-participatius-2020
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/en-marxa-la-fase-de-presentacio-de-propostes-als-pressupostos-participatius-2020
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-ciutadania-esta-convocada-al-taller-participatiu-dels-pressupostos-participatius-2020
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-ciutadania-esta-convocada-al-taller-participatiu-dels-pressupostos-participatius-2020
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Accions de suport: 

- Sessió informativa:  

El dia 12 de juny es va convocar una sessió informativa, adreçada a la 

ciutadania en general i a les associacions en particular, per recordar el 

funcionament general del procés i com participar en aquesta fase en concret. I 

també es va incloure a l’apartat de “Trobades presencials” de la Plataforma 

“Participa.rubi.cat”.  

Aquesta sessió es va divulgar a través dels mitjans de comunicació municipals i 

amb una tramesa a les associacions a través de correu electrònic. 

La sessió finalment no es va realitzar, per manca d’assistència.  

 

- Punts d'informació i orientació.  

En paral·lel, es van habilitar 2 punts d’informació i orientació presencial, per 

facilitar la participació i donar suport tècnic en el procés de presentació de 

propostes.  

Els llocs i horaris d’aquest punts han estat els següents: 

o 18 de juny: Punt d'informació dels pressupostos participatius, a "Rubí 

Forma.  

o 25 de juny: Punt d'informació dels pressupostos participatius, al centre cívic 

de Can Fatjó, de 16h a 19h.  

 

Taller de presentació i priorització de propostes 

El dia 20 de juny es va realitzar 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 Rubí Forma el dia 20 de juny de 19 a 21 

hores, va contar amb la participació d’un total de 19 persones.  

Durant la sessió es van presentar les propostes recollides a través de la 

Plataforma “Participa.rubi.cat” fins aquell moment, es van incloure les 

propostes que van aportar les persones participants, i finalment es va fer un 

treball de valoració i priorització. 
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Les propostes presentades durant el taller que no estaven incloses a 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, clicant aquí.  

 

 

Resultats: 

En aquesta fase s’han presentat un total de 59 propostes, que es poden consultar a 

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

D’aquestes, 2 propostes van ser suprimides per la mateixa persona que les havia 

proposat, i 2 propostes estaven duplicades. Per tant, 55 propostes van passar a la fase 

de validació tècnica.  

 

 

 

https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/74/Acta_de_la_reunió_de_presentació_i_priorització_de_propostes.pdf
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/41/
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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. 

02/07/2019 ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 RECULLEN 59 PROPOSTES 

CIUTADANES  

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/els-pressupostos-participatius-2020-recullen-59-propostes
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/els-pressupostos-participatius-2020-recullen-59-propostes
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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: Juliol i agost de 2019 

 

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 2020” 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 son competència municipal, perquè excedeixen el pressupost 

màxim previst, etc.).  

Cliqueu aquí per veure l’informe.  

Fase 3 • Validació de propostes 

https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/78/Informe_propostes_rebudes_press_part_2020.pdf
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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 número 

previ de suports. 

Període:  Setembre 2019 

 

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

votació, per a la selecció d’aquelles propostes que contessin 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 nomes 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 20 propostes amb més suports, i afegir-hi les 5 

propostes que haguessin tingut un major nombre de suports en el taller del dia 20, 

fent un total de 25 propostes.  

En aquesta edició el total de propostes que han superat la fase tècnica ha estat de 

19, pel que s’ha considerat que no era necessari realitzar la fase de priorització de 

propostes. 

S’han inclòs totes les propostes tècnicament viables, amb independència de que fossin 

presentades a través de la plataforma o del taller.  

Pel que fa a les propostes del taller, s’han inclòs totes les propostes vàlides 

tècnicament, independentment del nombre de suports que haguessin obtingut.  

 

 

 

Fase 4 • Priorització de propostes 
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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: octubre de 2019. 

 

Plataforma participa: 

La votacions dels pressupostos participatius s’han articulat exclusivament a 

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

Durant el mes de setembre s’han inclòs les propostes que han superat la fase 

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

realitzar 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 es registressin al Registre de Participació ciutadana, 

el qual contrasta les dades amb el Padró Municipal.  

La pròpia plataforma informa en cada moment de les passes a fer per 

complimentar els dos registres, i també s’ha elaborat una “Guia fàcil” en el que 

es detalla com fer aquest procediment pas a pas. 

Cada persona podia votar tantes propostes com desitgés, fins a un màxim de 

250.000 euros. No s’ha establert un nombre mínim de vots o d’un determinat 

% de l’import.  

 

Podeu consultar la guia fàcil clicant aquí 

Podeu consultar la pàgina de votació de la plataforma clicant aquí.  

 

 

Fase 5 • Votació de propostes 

https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/67/guia.pdf
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/
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Difusió: 

Quadríptic: 

S’ha fet una edició de 2000 exemplars del Quadríptic, que s’ha distribuït en els 

equipaments municipals, a les associacions i en els punts de suport habilitats 

durant aquesta fase. 
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Notes de premsa: 

En aquesta fase, des dels serveis de comunicació de l’Ajuntament s’han fet les 

següents notes de premsa:  

O 27/09/2019 JA ES CONEIXEN LES 19 PROPOSTES FINALISTES ALS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

 

O 01/10/2019 JA ES PODEN VOTAR LES PROPOSTES FINALISTES DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

o 28/10/2019 RECTA FINAL DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

 

Xarxes socials: 

Durant tot el mes d’octubre s’ha inclòs de manera permanent informació de la 

fase de votació del procés de “Pressupostos participatius 2020” a les diferents 

xarxes socials de l’Ajuntament, en especial a Twitter i a Facebook.  

 

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 2 butlletins: 

o 9/10/2019: Informació de la fase de votació i com participar-hi. 

o 28/10/2019: Recordatori del procés informant que queden 4 dies per votar. 

 

Punts d’informació i suport a la votació: 

En aquesta fase s’han habilitat 2 punts d’informació i suport, per facilitar la 

participació a totes aquelles persones que poguessin tenir alguna dificultat en 

l’ús de la plataforma, i en general, per donar a conèixer la votació i resoldre 

qualsevol dubte. 

Aquest punts d’informació s’han difós a través de: 

 L Espai de trobades presencials de la Plataforma Participa Rubí. 

 En els 2.000 fulletons impresos en els que es detalla tota la informació de la 

fase de votació. 

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/ja-es-coneixen-les-19-propostes-finalistes-als-pressupostos-participatius-2020
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/ja-es-coneixen-les-19-propostes-finalistes-als-pressupostos-participatius-2020
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/ja-es-poden-votar-les-propostes-finalistes-dels-pressupostos-participatius
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/ja-es-poden-votar-les-propostes-finalistes-dels-pressupostos-participatius
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/recta-final-dels-pressupostos-participatius-2020
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 A la nota de premsa del dia 28/10/2019 

 Amb la inserció al Diari de Rubí de 18 d’octubre 2019 d’un anunci: 

 

Dies, llocs i usuaris:  

23 d’octubre de 2019, de 10 a 13 hores, a Rubí Forma 

- Persones a les que s’ha informat: 45 

- Sol·licituds de suport en la votació: 1 

29 d’octubre de 2019 de 17 s 21h, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler 

- Persones a les que s’ha informat: 80 

- Sol·licituds de suport en la votació: 3 

Fira del Joc: 

També estava previst informar del procés a la Fira del Joc, en el marc de les 

activitats a realitzar en el procés de “Pressupostos per a infants i adolescents”. 

Aquesta acció no es va poder realitzar, a causa de l’anul·lació de les 2 

convocatòries realitzades, a causa de la pluja.  
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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: Novembre de 2019. 

 

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

pressupost municipal de 2020. 

El dia 31 d’octubre 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 dilluns 4 de novembre 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 Import vots Sumatori 

 Xarxa Social per a les Famílies de Rubí amb 
Diversitat Funcional 

53.600 € 83 
53.600 € 

 Ombra al parc Rivo Rubeo, davant l’escola Rivo 
Rubeo 

18.000 € 77 
71.600 € 

 Millorar el parc de Ca n’Alzamora 125.000 € 72 196.600 € 

 Prova pilot per a la lluita contra el mosquit tigre  5.000 € 65 201.600 € 

 Més verd a la ciutat 125.000 € 63 Sobrepassa  

Enllumenat Led per Rubí 125.000 € 37 sobrepassa 

 Millorar els equips de l’Escola Municipal de Música  36.300 € 27 237.900 

 Millora de la pista poliesportiva del centre cívic de 
Can Fatjó 

65.000 € 23 

  Arranjament de la rotonda de l’Av. Castellbisbal 
amb Topaci, per millorar-ne la seguretat. 

58.400 € 23 

  Millora de les voreres de la ciutat  125.000 € 22 

  Millorar la plaça Louis Braille  125.000 € 21 

  

Fase 6 • Presentació de resultats 

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
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Millora de la cuina de l’edifici La Cruïlla, per poder-
hi fer tallers 

26.400 € 13 

  Plantar arbrat al carrer Sabadell 53.400 € 11 

  Pipican a Can Solà 36.300 € 10 

  Estudi de mobilitat per a les urbanitzacions 125.000 € 8 

  Millora de la senyalització dels passos de vianants 
propers a les escoles 

125.000 € 6 

  Millores a la pista esportiva de Can Vallhonrat  125.000 € 2 

  Instal·lació de noves fonts públiques a les zones 
residencials 

125.000 € 1 

  Urbanització de 3 passos de servei entre carrers, a 
les urbanitzacions 

125.000 € 1 

    

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

aspectes tècnics del procés,  s’han ordenat les propostes per odre de vots, i s’han 

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

 

 

Per tant, les obres que han quedat seleccionades, íntegrament, son: 

 Xarxa Social per a les Famílies de Rubí amb Diversitat Funcional 

 Ombra al parc Rivo Rubeo, davant l’escola Rivo Rubeo 

 Millorar el parc de Ca n’Alzamora 

 Prova pilot per a la lluita contra el mosquit tigre 

 

Els dos projectes següents per ordre de votació tenen un import de 125.000 euros, pel 

que sumats a la partida ja assignada per a la realització de les obres que han quedat 

per davant, sobrepassen l’import màxim de 250.000 euros, pel que queden excloses. 

Per tant, el següent projecte que s’inclou, seguint els criteris del document de bases, 
és Millorar els equips de l’Escola Municipal de Música, que té un import de 36.300 
euros. 

 

 

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
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/70/Document_de_Bases_pressupostos_participatius_2020_Rubi.pdf
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/49
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/43
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/52
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Accions de comunicació realitzades:  

Nota de premsa informativa: 

- 04/11/2019 LA CIUTADANIA DECIDEIX TIRAR ENDAVANT 5 

PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

Butlletí informatiu de la plataforma “Participa.rubi.cat”: 

Tramesa, el dia 5 de novembre del butlletí a totes les persones registrades a la 

plataforma, amb el següent contingut: 

Hola Equip Tècnic, 

Os compatimos la nota de prensa que ha publicado el Ayuntamiento de Rubí, 
comunicando los resultados del proceso participativo de los Presupuestos 
2020: 

La fase de votaciones definitivas de los Presupuestos Participativos 2020, que 
ha finalizado este jueves, ha recogido los votos de 273 vecinos y vecinas de 
Rubí. Durante el mes de octubre, la ciudadanía mayor de 16 años ha tenido la 
oportunidad de decidir el destino de 250.000 euros de la partida de inversiones 
de los presupuestos municipales del año próximo. 

Cada participante ha podido votar tantas opciones como ha considerado, 
siempre que estas no superaran el tope económico total. 

Una vez cerradas las votaciones, estas son las iniciativas seleccionadas: 

• La creación de una aplicación para teléfonos móviles para familias de Rubí 
con personas con diversidad funcional, valorada en 53.600 euros y que ha 
recibido 83 votos. 
• Crear zonas de sombra en el parque Rivo Rubeo, valorada en 18.000 euros y 
que ha recibido 77 votos. 
• Mejorar el parque de Ca n'Alzamora, con una estimación económica de 
125.000 euros y que ha acumulado 72 votos. 
• Poner en marcha una prueba piloto para luchar contra mosquito tigre, con un 
presupuesto de 5.000 euros y que ha sumado 65 votos. 
• Mejorar los equipos de la Escuela Municipal de Música, con una dotación 
económica de 36.300 euros y que ha sumado 27 votos. 
 
Cómo establecen las bases del proceso, las acciones que se llevarán adelante 
se han ordenado en función del número de votos recibidos y el presupuesto 
económico. Es decir, puesto que las cuatro propuestas con más votos suman 
201.600 euros de estimación económica se ha incorporado la siguiente 
propuesta que encaja dentro del presupuesto total. De este modo, las 
peticiones de más verde en la ciudad y alumbrado Led para Rubí, con una 
estimación económica de 125.000 euros cada una, no figuran en la lista 
definitiva de acciones a ejecutar.". 
 
La noticia completa la podéis encontrar aquí. 
 

Muchas gracias por vuestra participación en este proceso, os animamos a 
participar en el resto, de los que podréis ir siguiendo a través de esta 
plataforma!. 

 

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-ciutadania-decideix-tirar-endavant-5-propostes-dels-pressupostos-participatius-2020
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/la-ciutadania-decideix-tirar-endavant-5-propostes-dels-pressupostos-participatius-2020
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/50?locale=es
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/50?locale=es
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/44?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/49?locale=es
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/43?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/52?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/70/Document_de_Bases_pressupostos_participatius_2020_Rubi.pdf?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/47?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/48?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/?utm_source=participa.rubi.cat&utm_campaign=newsletter_8
https://www.rubi.cat/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/la-ciudadania-decide-sacar-adelante-5-propuestas-de-los-presupuestos-participativos-2020?set_language=es
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SEGUIMENT DE LES OBRES APROVADES EL 2018 

 

Durant tots els mesos en que  s’ha realitzat el procés de pressupostos participatius de 

2020, s’ha anat actualitzant la informació sobre el grau d’execució de les inversions 

aprovades en l’edició anterior.  

Podeu consultar aquesta informació a l’apartat “Estat d’execució de les obres” del 

procés participatiu de 2018 de la Plataforma Participa.rubi.cat”.  

Clicqueu aquí per accedir-hi directament. 

 

També s’ha realitzat l’  “Informe de situació  dels projectes aprovats a traves del 

procés de “Pressupostos participatius 2018”, actualitzat a data de setembre de 2019. 

Cliqueu aquí per accedir a l’informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2018/f/60/
https://decidim-rubi.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/79/Memoria_obres_2018_a_setembre_2019.pdf
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ANNEX 1: % DE SUPORT A CADA PROPOSTA 

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/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/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/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/45
https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/projects/45
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ANNEX 2: COMPARATIVA 2018 I 2019 

 

Concepte 2018 
(Pressupostos 

participatius 2018) 

2019 
(Pressupostos 

participatius 2020) 

Diferència 

Propostes de la ciutadania 24 59 +35 

Propostes del procés “alcaldia als 
barris” 

31 No s’ha 
realitzat 

 

Total propostes 55 59 +4 

Propostes tècnicament vàlides 55 19 -36 

Participació en la fase de priorització No consta No s’ha 
realitzat 

 

Participació en la fase de votació 361 273 -88 

Trobades presencials (informatives) 0 2 +2 

Tallers deliberatius 1 1 0 

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

0 3 +3 

Punts d’informació i suport en la 
fase de votació 

0 2 +2 

 

 

 

 

 


