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A partir de l'1 d'octubre la
ciutadania pot votar les millors
propostes dels pressupostos
participatius 2020
Poden votar els veïns i veïnes de Rubí majors de 16 anys

Imatge d'una sessió dels Pressupostos Participatius | Ajuntament de Rubí

Demà, dimarts 1 d'octubre, s'enceta la fase decisiva per escollir quines inversions de les propostes
dels pressupostos participatius 2020 es duran a terme. Després de l'anàlisi tècnica pertinent, 19
propostes han passat el tall (https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/44/) . A partir
de dimarts i a través de la plataforma Rubí Participa
(https://participa.rubi.cat/processes/pressupostos2020/f/41/) , els rubinencs i rubinenques majors
de 16 anys estan convocats a donar el seu suport a les propostes que considerin més adients
per al municipi. El període de votacions s'allargarà tot el mes d'octubre.
Les 19 propostes de la ciutadania aprovades són les següents:
- Millorar la plaça Louis Braille
- Millores a la pista esportiva de Can VAllhonrat
- Ombra al parc Rivo Rubeo, davant l'escola Rivo Rubeo
- Millora de la pista poliesportiva del centre cívic de Can Fatjó
- Millorar els equips de l'Escola Municipal de Música
- Més verd a la ciutat
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- Instal·lació de noves fonts públiques a les zones residencials
- Millora de la senyalització dels passos de vianants propers a les escoles
- Millora de les voreres de la ciutat
- Xarxa Social per a les Famílies de Rubí amb Diversitat Funcional
- Urbanització de 3 passos de servei entre carrers, a les urbanitzacions
- Estudi de mobilitat per a les urbanitzacions
- Millorar el parc de Ca n'Alzamora
- Prova pilot per a la lluita contra el mosquit tigre
- Pipican a Can Solà
- Arranjament de la rotonda de l'Av. Castellbisbal amb Topaci, per millorar-ne la seguretat
- Plantar arbrat al carrer Sabadell
- Millora de la cuina de l'edifici La Cruïlla, per poder-hi fer tallers
- Enllumenat Led per Rubí
A la plataforma, s'hi han recollit un total de 59 propostes ciutadanes. Aquestes han estat
analitzades des d'un punt de vista tècnic i econòmic i s'han descartat les que no encaixaven en el
concepte d'inversió o bé superaven el topall econòmic. A més, altres propostes han estat
apartades del procés, ja que estan compreses en futurs projectes municipals. En aquest procés
també s'ha optat per agrupar propostes amb objectius o temàtiques similars.
En aquesta ocasió, s'ha optat per suprimir la fase de priorització, ja que no s'ha arribat al mínim de
propostes validades, que era de 25. Així doncs, les propostes acceptades passen directament a
la fase de votació perquè la ciutadania triï les que consideri més adients per millorar la ciutat.
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