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PROPOSTES ACCEPTADES, I QUE ES
PRESENTEN A VOTACIÓ
CONVIVÈNCIA
1. Compra de Tablets per equipar als agents cívics
Compra de Tablets i programari per als agents cívics de Rubí que permeti que puguin fer millor la seva
feina d’informació i conscienciació.
Import: 5.000 euros
Referència: 962
Proposta original: Materials de suport per a la feina dels agents cívics.
Es proposa que des d’aquesta partida d’inversions es comprin materials i/o equips per que els agents
cívics tinguin més recursos a la hora de fer la seva feina (fulletons, tríptics, o altres materials com
tablets, etc., que permetin fer millor la seva feina d’informació i conscienciació)
Observacions:
La proposta de materials impresos per als agents cívics no és una inversió, i per tant no s’inclou en la
proposta que passa a la fase de votació.

CULTURA
2. Anivellar el terra i condicionar la sala annexa del Celler
Anivellar el terra de la sala annexa del Celler per eliminar irregularitats i desnivells
Import: 70.000 €
Referència: 954
Proposta original: Anivellar el terra de la sala annexa del Celler.
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A la sala annexa del Celler es fan moltes activitats físiques per a la gent gran (de dilluns a dijous, 3 hores
diàries (Projecte més tornells) Actualment el terra te molts desnivells i imperfeccions, que fan que sigui
incòmode fer-hi les activitats. Es proposa que s’anivelli i s’arregli el terra, i també que es doti d’aquells
materials que puguin ser necessaris per a la realització d’activitats, com per exemple cadires.
Considerem que es un espai interessant per a la ciutat, on s’hi realitzen moltes activitats, i que valdria la
pena dignificar-lo.

ESPAI PÚBLIC- IL·LUMINACIÓ
3. Millora de la il·luminació del Passeig del Bullidor, i eliminació
de les soques dels arbres tallats
Es preveu millorar la il·luminació del passeig amb llums de baix consum/led i eliminar les soques dels
arbres i condicionar el terra.
Import: 20.000 euros
Referència: 908
Proposta original: Millorar la il·luminació del passeig del bullidor i treure les soques del arbres que
han tallat
El passeig del bullidor té molt pocs fanals. La manca d'il·luminació genera una sensació d'inseguretat, i
també és perillós per moure's-hi per la nit, ja que no es veu res i és fàcil poder-se entrebancar i caure Es
proposa quer hi posin més il·luminació. Al ser un carrer petit, amb 2 fanals més es podria il·luminar
adequadament, I es proposa que aquests nous fanals siguin de llum led I També en aquest passeig han
tallat alguns arbres que estaven malalts, però hi han deixat les soques, que ara comencen a treure noves
branques. Caldria arreglar-ho, traient les soques, o plantant nous arbres, perquè ara creix tot sense cap
sentit.

ESPAI PÚBLIC- PARCS I ZONES DE LLEURE
4. Espai per a activitats educatives a l’aire lliure a l’Arboretum
Creació d’un espai amb taules i cadires que permeti fer classes a l’aire lliure.
Import: 20.000 €
Referència: 947
Proposta original: Espacio para actividades educativas al aire libre en el Arboretum
La experiencia del Covid ha puesto de manifiesto la importancia de disponer de espacios al aire libre
para la realización de actividades educativas
Se propone habilitar al espacio del Arboretum mesas y sillas que permitan hacer estas formaciones.
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Esto daría más vida a este espacio, que actualmente está infrautilizado.
Además, el hecho de que se cierre por las noches permitiría evitar que este espacio se convierta en un
espacio problemático en horarios nocturnos
En todo caso, se plantea también la reflexión que este espacio requiere de un mejor mantenimiento,
para sacar el máximo potencial

5. Creació d’un espai amb arbrat i picnic al costat dels Horts de
Cova Solera
Creació, a la zona de Cova Solera, d’un espai amb arbrat, composat per arbres fruiters autòctons, i altres
plantes en diferents estrats, per generar una zona verda que doni ombra i es pugui gaudir dels arbres
fruiters cada temporada.
La zona inclou una àrea de pícnic.
Import: 30.000 euros
Referència: 904
Proposta original: Creació d’arbrat i zona de pícnic al costat dels horts de Cova Solera.
Al costat dels horts urbans de Cova Solera hi ha unes 3 hectàrees de zona verda amb molt poc arbre.
Proposo crear una zona d'arbrat inspirada en el concepte de bosc comestible, on les espècies a introduir
siguin fruiters autòctons amb un marc de plantació adequat perquè hi puguin conviure espècies en
diferents estrats i a més de donar ombra es pugui gaudir del fruit de cada temporada.
La actuació es completa amb una zona de taules per fer picnic i crear un punt de trobada molt agradable

6. Arranjament de petanca entre el carrer Miguel Segura i
Francesc Albricies
Arranjament integral de la zona de petanca situada entre el carrer Miguel Segura i Francesc Albricies.
Import: 40.000€
Referència: 869
Proposta original: Fer un pipi entre el carrer Miquel Segura i Francesc Albricies, i arreglar la petanca i
els jocs infantils
Actualment es fa servir la pista de petanca com a pipi can, i com que no consta com a tal no es fa cap
tipus de neteja i manteniment. A l'estiu, la pudor es insoportable, especialment per a les cases que
donen a la pista.
Es proposa que es crei un Pipican en aquesta àrea, pero que no estigui "enganxat" als habitatges, que
s'arregli la pista de petanca i tambér els jocs infantils que hi ha , de forma que el conjunt doni un bon
servei al barri (que inclogui font, bancs i espais d'ombra, especialment a la zona de jocs infantils.
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Comentaris: La zona d’esbarjo per a gossos no es pot fer en aquesta zona per proximitat als habitatges

7. Millorar la il·luminació del Bosc de Ca n’Oriol
Il·luminació de les principals rutes d’accés i de passeig dins el parc, amb un sistema d’il·luminació
intel·ligent que augmenti o disminueixi la intensitat de la llum en funció de si hi ha persones per la zona.
Import: 125.000 euros
Referència: 943
Proposta original: Millorar la il·luminació del Bosc de Ca n’Oriol
El Parc i el bosc de Ca N’Oriol és un espai natural proper a la ciutat que molta gent utilitza per al passeig i
l’esbarjo. Però la manca d’il·luminació fa que quan es fa fosc la gent ja no l’utilitzi ( per la percepció
d’inseguretat i també per que no es veu per on vas, amb el perill de caure’s que suposa) Es proposa que
es posi il·luminació en les principals rutes d’accés i en les rutes principals de passeig, de forma que
també es pugui utilitzar de nit, sobre tot a l’hivern que es fa fosc molt aviat. Es proposa que es posi un
sistema d’il·luminació intel·ligent, dels que augmenta o disminueix la intensitat de la llum en funció de si
hi ha persones per la zona. Això permet disminuir l’impacte visual i alhora oferir la il·luminació correcta
quan es passeja. ;I es planteja també l’opció de que puguin ser de tipus solar. “La gent porta gent”, si hi
ha il·luminació es fàcil que hi hagi més usuaris per la zona, i el fet que hi hagi gent dona sensació de
seguretat i anima a altres persones a utilitzar també aquest espai. ;La il·luminació també pot fer
d’element dissuasiu per a les persones que es “colen” a les instal·lacions de l’Escola Balmes.

ESPAI PÚBLIC- VERD URBÀ
8. Crear espai de trobada entorn a una font, com a espai de
relació social
Condicionament de l’entorn d’una font pública amb bancs i vegetació, entorn a alguna font ja existent i
que sigui un espai de trànsit per a la gent gran
Import: 10.000€
Referència: 952
Proposta original: Fonts d’aigua ubicades en recorreguts de trànsit diari que a la gent gran, que no
només serveixin per beure, sinó que siguin un espai social de relació.
Recuperar l’esperit de les antigues fonts, que a més de proveir d’aigua, eren un espai de trobada i
relació de la gens, un espai social. Cal recuperar un espai molt bonic per fer xerrades al voltant d’una
font. Això facilita l’hàbit i la rutina que motiva a fer sortides pel matí i per la tarda. Caldria que
estiguessin ubicades en llocs estratègics dels recorreguts que habitualment es fan a peu És una costum
ancestral que ajuda a fer amistats i compartir opinions i vivències.

11

9. Bosc de la memòria de la deportació
Creació d’un espai de memòria històrica que a les 12 persones rubinenques deportades als camps de
concentració nazis durant la 2º guerra mundial.
En concret, es plantarien 12 oliveres e memòria de les 12 persones, i s’hi inclouria una referència a la
seva biografia.
Import: 25.000 euros
Referència: 951
Proposta original: Bosc de la memòria de la deportació
El Projecte de Bosc de la Memòria, es un projecte de memòria històrica i democràtica, que vol retre
homenatge als 12 deportats rubinencs.
Persones lluitadores i resistents antifeixistes, que van lluitar contra el franquisme i contra el nazisme, i
que volem tinguin un espai, un lloc de record amb la plantació d’un arbre per cadascun, i amb la
referencia a la seva biografia. Plantació de 12 oliveres, en memòria dels 12 deportats, víctimes dels
camps de concentració nazis durant la 2a Guerra Mundial

10.

Condicionar l’espai exterior de Rubí forma.

Adequar l’espai amb mobiliari urbà i altres elements, de forma que permeti disposar d’un espai de
lleure i descans per als usuaris/es del centre Rubí Forma.
Import: 50.000 €
Referència: 948
Proposta original: Condicionar i fer més amable l’espai exterior de Rubí forma, per als descansos de
l’alumnat.
Actualment l’espai que hi ha davant del Rubí forma, i que és on els alumnes surten a fer els descansos,
no té cap element que permeti fer el descans en un entorn amable. La gent s’ha de seure al terra de
l’entrada. Es proposa condicionar aquest espai exterior de forma que sigui més amigable i còmode, i
permeti tant als alumnes com a les persones que van al Rubí forma disposar d’un espai de lleure També
es comenta que just al costat hi ha una zona de gespa, però que actualment es fa servir com a Pipi can
Es proposa condicionar aquest espai, senyalitzar-lo i/o vallar-lo per tal que els gossos no hi accedeixin, i
que es condicioni algun espai a prop per a que hi puguin anar els gossos.

11.

Plantació d’arbrat al Carrer Marconi

Plantació d’arbrat al carrer Marconi, davant de l’Escola 25 de setembre.
Import: 125.000 €
Referència: 896
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Proposta original: Aconseguir un passeis amb ombra pel carrer Marconi (des de l’Escola 25 de
Setembre)
Des de la pandèmia som moltes persones que utilitzem aquest camí per passejar a l'aire lliure i arribar
cap a la zona de l'Hospital General o bé al Torrent dels Alous. El carrer Marconi, des del Parc de la Pau i
la Natura i a l'alçada del c/ Marconi és una pista d'asfalt i durant les hores de calor és bastant dur
caminar per aquí. Estaria bé aconseguir un passeig més amigable i plantar arbres al llarg d'aquesta zona
per facilitar ombra i millor clima.

12.

Plantar entre 70 i 90 arbres a les urbanitzacions

Actuació per realitzar la plantació d’entre 70 i 90 arbres
Import: 125.000€
Referència: 939
Proposta original
Plantació d'arbrat a vies principals i carrers, a les urbanitzacions, en especial en aquelles que en tenim 0
arbrat municipal: Castellnou-Can Mir, Can Solà, Can Barceló. Oxigenem les urbanitzacions i fem unes
vies més agradables per a poder transitar.

ESPAI PÚBLIC- ZONES PER A GOSSOS
13. Font i ombra a la zona d’esbarjo de gossos del parc de Ca
n’Oriol
Condicionament de la zona d’esbarjo de gossos del parc de Ca n’Oriol, amb la creació d’una zona
d’ombra amb arbrat, la instal·lació de papereres i bancs. La font es desestima perquè està contemplada
en el projecte de restauració paisatgística de la zona de la “bombonera” i camí de Ca n’Oriol.
Import: 50.000 €
Referència: 857 i 826
Propostes originals:
Font i ombra al “Corre Can” del Parc de Ca n’Oriol
Una font dins del recinte del Corre Can de Ca n'Oriol que serveixi tant per a les persones com als gossos
Posar algun element que doni ombra a l'espai Posar-hi paperes, per no haver de passejar tota l'estona
amb la bossa amb les defecacions del gos
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Manteniment en condicions i font a zona d'oci canina (Pipican darrere Masia Ca n'Oriol)
L'espai és un socarral sense reg, sense pràcticament ombra, ple de forats i males herbes. Quan fan el
desbrossament deixen les herbes tallades dintre. Aquestes herbes són les espigues que suposen ingrès i
intervenció (dins el nas, coll, orelles, ulls...) Deixar allà les herbes tallades no és la solució, és més aviat
un agreujament xq seques són més perilloses i així tota la zona de passeig inclosa.També falta font per
persones i gossos.Això es podria fer estès a totes les zones d'oci canines.

Observacions
Es trasllada als serveis de manteniment la demanda de que es recullin les herbes quan es neteja l’espai.

14.

Zona d’esbarjo de gossos a Can Vallhonrat:

Creació d’una zona d’esbarjo per a gossos
Import: 70.000 €
Referencia 885

Proposta original: Arrreglar ppista deportiva, parque infantil y pipicann de Can Vallhonrat
Can Vallhonrat necesita que se arregle todo lo que es el parque infantil,está muy deteriorado y ya es
peligroso,se
puede
romper
la
estructura,además
de
estar
muy
viejo
todo.
El pipican no es tal, es una zona sin vallar con hiervas altas y ahí no se puede llevar al perro ya que al
estar
sin
cuidado
supone
bichos
garrapatas
etc.
Y la pista deportiva no se ha renovado desde que se construyo hace ya 30 años.
Lo ideal sería vallar la pista,repintar líneas de fútbol,básquet,tenis .

ESPORTS
15. Reparació i reacondicionament dels aparells aeròbics que
hi ha en els espais públics
Revisió i reparació dels aparells aeròbics per a la pràctica de l’esport que hi ha distribuïts en diversos
espais públics del municipi.
Import: 25.000 euros
Referència: 941
Proposta original: Aparatos aeróbicos
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Reparacion y reacondicionamiento aparatos aerobicos al aire libre. Existen diversas zonas en la
poblacion donde hay aparatos de gimnasia, mi propuesta es reparar y reacondicionar para que publico
de todas las edades puedan utilizarlos. Asi como colocacion de fuentes y paneles informativos de su
utilización. Fomentariamos la participacion ciudadana, el ejercicio, y el civismo.

16. Renovació del material de la sala de Spinninc del Club
Natació de Rubí.
Renovació de les bicicletes i de l’equip de música, microfons i il·luminació.
Import: 40.000 €
Referència: 903
Proposta original: Mejora sala Spinning CNR
Me gustaria proponer una mejora para la instalacion deportiva del Club Natació Rubí.
Instalar nuevos equipo de musica, microfonos i luces.
Instalar nuevas bicicletas de spinning.
Creo que el Club Natació RUbi promueve mucho la vida saludable i el buen deporte. Haciendo mejoras
de la instalación se promueve mucho mas este estilo de vida ganando en calidad.
Observacions
Aquesta és una proposta viable i alineada amb el Club Natació Rubí que esta treballant per millorar
aquesta activitat. Com a conseqüència de la pandèmia el material d'aquesta sala ha sofert un cert
deteriorament, el Club té un plantejament de millora. Principalment l'acció més important és la de
canviar les bicicletes.

17.

Arreglar la pista esportiva de Ca n’Oriol

Arranjament dels elements de la pista en mal estat o substitució si escau.
Import: 60.000 €
Referència: 823 i 877
Propostes originals:
Arreglar pista de Ca n’Oriol
Hay una pista en el Carrer Mallorca, ( por la zona de Can Oriol ), que tiene todas las redes rotas y con
agujeros, estaría bien arreglar las redes y añadirle a las porterías una red.
Arreglar pista esportiva de Ca n’Oriol
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Que l'arreglin, com han fet amb la del Carrer Mallorca</p><p>I Que s'hi posi il·luminació. Això permetria
poder-la usar durant és hores a l'hivern, i en milloraria la seguratat i per tant el manteniment

18.

Arreglar la pista esportiva de Can Vallhonrat.

Instal·lació d’un nou paviment, semblant al que s’ha instal·lat al parc de la pau i la natura i canviar
l’equipament esportiu per tenir una millor funcionalitat en la pràctica esportiva.
Import: 60.000 €
Referència: 821 i 885
Propostes originals:
Arreglar la pista de Can Vallhonrat
Hay una pista deportiva en can vallhonrat cerca de la avenida pep ventura que tiene unas porterias sin
red, canastas con tableros rotos y oxidados y las vallas del recinto rotas y llenas de oxido.Se podia
reparar el asfalto. Las vallas están llenas de agujeros por dónde las pelotas se escapan y puede acabar
en la carretera que va a Molins de rei. Luego está el oxido de las vallas puede ocasionar accidentes.
Habría que adecuar los accesos a la pista y aprovechar la zona verde de alrededor.
Arreglar pista deportiva,parque infantil y pipican de can Vallhonrat
La pista deportiva no se ha renovado eñdesde que se construyo hace ya 30 años.
Lo ideal sería vallar la pista, repintar líneas de fútbol,básquet,tenis .

Observacions:
Actualment s'han fet treball de millora d'aquesta instal·lació, és pot millorar més realitzant una
instal·lació de paviment esportiu semblant a la pista del parc de la pau i la natura i canviar l'equipament
esportiu per tenir una millor funcionalitat per la practica esportiva.

19. Ombra a les zones d’esport a l’aire lliure de Ca n’Oriol i en
altres espais
Estructures d’ombra a la zona esportiva de Ca n’Oriol.
Import: 125.000 €
Referència: 917
Proposta original: Ombra a les zones d’esport a l’aire lliure ( Ca n’Oriol i altres)
A Rubí hi ha diferents espais per a la pràctica de l’esport individual en parcs i zones verdes, però molts
d’ells no tenen ombra, i per tant durant els períodes de més sol i calor (que cada vegada son més amplis
i habituals a Rubí ) no es poden utilitzar, ja que per un costat els aparells cremen i per l’altre, la insolació
no permet la pràctica de l’esport durant moltes hores del dia Com a exemple concret s’indica la zona
d’esport que hi ha al Parc ce Ca N’0riol
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Es proposa que en aquesta edició de Pressupostos participatius s’inclogui un projecte que prevegi com a
mínim la instal·lació de zona d’ombra a la zona d’esport de Ca n’Oriol, però es planteja als serveis tècnics
que valorin si hi ha altres zones que també es puguin incorporar, i que el seu cost total es puguin
incloure en aquesta edició dels pressupostos participatius, que permeten una partida màxima per
projecte de 125.000 euros. Es planteja també que aquests espais disposin de fonts.

INFÀNCIA I JOVENTUT
20.

Arreglar la zona infantil de Can Vallhonrat.

Renovació dels jocs infantils i condicionament de l’entorn del parc infantil de Can Vallhonrat ( mobiliari,
zona verdai, altres)
Import: 80.000 €
Referència: 822 i 885
Propostes originals:
Arreglar la zona infantil de Can Vallhonrat.
El parc infantil de Can Vallhonrat (c/Arrieta amb C/Mestre Sarasate) està molt malmés. El terra
circumdant està tot aixecat, la zona ajardinada està malmesa, i tot el mobiliari infantil de
fusta(estructura amb tobogan i barqueta tipus motlle) està molt envellit, la fusta del sostre està
foradada i sempre està brut i ple de burilles de tabac, fets que fan pràcticament impossible anar-hi amb
infants. Tenint en compte que és la única zona infantil de la urbanització, sol.licitem obres de millora.
Arreglar pista deportiva,parque infantil y pipican de can Vallhonrat
Can Vallhonrat necesita que se arregle todo lo que es el parque infantil,está muy deteriorado y ya es
peligroso,se puede romper la estructura,además de estar muy viejo todo.

21. Arranjament de jocs infantils entre el carrer Miguel Segura
i Francesc Albricies
Arranjament integral dels jocs infantils situats entre el carrer Miguel Segura i Francesc Albricies.
Import: 80.000€
Referència: 869
Proposta original: Fer un pipi entre el carrer Miquel Segura i Francesc Albricies, i arreglar la petanca i
els jocs infantils
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Actualment es fa servir la pista de petanca com a pipi can, i com que no consta com a tal no es fa cap
tipus de neteja i manteniment. A l'estiu, la pudor es insoportable, especialment per a les cases que
donen a la pista.
Es proposa que es crei un Pipican en aquesta àrea, pero que no estigui "enganxat" als habitatges, que
s'arregli la pista de petanca i tambér els jocs infantils que hi ha , de forma que el conjunt doni un bon
servei al barri (que inclogui font, bancs i espais d'ombra, especialment a la zona de jocs infantils.
Comentaris: La zona d’esbarjo per a gossos no es pot fer en aquesta zona per proximitat als habitatges

MOBILITAT
22. Aparcament tipus “Rubicleta” a la zona esportiva de Can
Rosés
Instal·lació d’un aparcament per a bicicletes tancat, i que permeti la carrega de bicis i patins elèctrics
Import: 40.000 €
Referència: 907
Proposta original: Aparcament tipus “Rubicleta” per a la zona esportiva de Can Rosés.
Instal·lació d'un aparcament per a bicis i patinets del tipus "Rubicleta" com el que s'ha instal·lat al Rubí
Forma, a l'àrea de la zona esportiva de Can Rosés, de forma que la gent pugui anar en bicicleta fins a la
zona esportiva i disposi d'un espai on guardar-la amb seguretat.

23. Arreglar el camí de la zona verda entre els carrers Or i
Maragda i entre els carrers Diamant i Luxemburg
Millora dels camins amb materials adequats a l’entorn, suavitzant les rampes on sigui possible i reposant
les escales malmeses, també es col·locarà baranes de fusta i es valorarà si pressupostàriament també es
possible millorar la il·luminació.
Import: 125.000 euros
Referència: 871 i 872

Propostes originals:
1- Arreglar el camí de la zona verda entre els carrers Or i Maragda
Per moure's per aquesta àrea hi ha diverses opcions però totes son molt poc accessibles (escales altes,
molt empinades i sense baranes): Per exemple les que hi ha al carrer Or , o les que es fan servir per anar
al Duc Es proposa que s'arregli el camí que passa per la zona verda que hi ha entre els carrers or i
Maragda, ja que és el recorregut més amable per aquesta zona.
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Actualment hi ha unes escales fetes amb fustes, però que estan molt velles, i a més quan plou no s'hi
pot passar. Es proposa que es condicioni el camí, i que s'hi posin baranes i rampes en les zones que fa
desnivell, de forma que sigui còmode i amable, i que permeti una mobilitat més còmoda per aquesta
zona. Es proposa que el camí sigui de ciment o similar, per poder-hi passar quan plou I que s'hi instal·lin
llums solars
2- Arreglar els esglaons de la zona verda entre els carrers Or, Diamant i Luxemburg.
Aquestes escales son de fusta, i estan suportades amb unes barres de ferro que sobresurten, el que
suposa un perill per als vianants. I no s'hi ha fet cap tipus de manteniment des de fa molts anys. Es
proposa que es condicionin aquestes escales, garantint la seguretat dels vianants, i que siguin còmodes.

SALUT
24. Adquirir Cubs- exposició per realitzar de forma continuada
campanyes de salut
Adquirir 12 estructures de cubs, que permetin tenir un suport fixe on poder-hi ubicar campanyes de
foment de la salut a Rubí, amb la seva ubicació en espais públics de la ciutat.
Import:1.200 €
Referència: 916
Proposta original: Anivellar el terra de la sala annexa del Celler.
La proposta es centra en l’adquisició d’un material que es construeix amb diferents cubs&nbsp;(
s’adjunta enllaç), de forma que permet amb un únic material realitzar diferents campanyes, canviant la
disposició dels cubs o personalitzant i singularitzant aquella informació que és específica de cada
campanya. Això permet aprofitar i optimitzar la informació que es manté, i només cal canviar aquella
que és diferent, minimitzant els esforços i optimitzant els recursos. Es planteja que inicialment ja es
puguin definir diferents campanyes que poden realitzar-se cada any (per exemple sobre les onades de
calor, sobre determinats dies o campanyes anuals de promoció de la salut, etc.) i que a més es vinculin
mitjançant un codi QR a les pagines informatives que es consideri pertinents. Pel que fa a la seva
ubicació, es proposa que es plantegi un espai on es puguin ubicar de forma permanent com a “Punt
d’informació de salut” si bé per les seves característiques, també es poden anar situant en diferents
espais en funció de la campanya que s’estigui realitzant. Disposar d’un material d’aquest tipus permetria
fer, de forma senzilla i molt econòmica, més i millors campanyes de
>Enllaç:
<a
href="https://www.oedim.com/display-expositor-totem-cubos-encajables-de-carton"
rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.oedim.com/display-expositor-totem-cubosencajables-de-carton</a></p>
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PROPOSTES NO ACCEPTADES, I MOTIVACIÓ:
En tots els casos s’ha traslladat la informació de les propostes que no han
entrat en la fase de votació, perquè es tinguin en consideració, i si és
possible, es realitzin des dels serveis que en tenen la responsabilitat.

ACTIVITATS I ASSOCIACIONS

25.

Millorar la cultura popular de Rubí

Proposta original
La nostra vila té una llarga tradició d'entitats que han nascut amb vocació de mantenir les arrels i les
tradicions des d'un esperit inclusiu i obertes a tothom. Algunes d'elles estan en perill i manquen suports
econòmics. Enfortir la xarxa cívica és vital per al poble. Millorem les subvencions a l'Esbart, Obrador
Coral, Geganters, Castellers...
.Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 829
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26.

Activitats per a joves amb autisme

Proposta original
Hi ha una bona oferta d'activitats per a joves però no hi ha res per a joves amb autisme.Sí que hi ha
l'Associació Aprenem però són activitats per nens, no per joves.
És molt necessari, ja que una part important de la població té autisme i necessiten especialment que
se'ls inclogui. Seria genial un grup de joves (+18 - 30)amb autisme en què poguessin parlar o fer
activitats, excursions, un dia a la setmana o dos, dinamitzat per una persona amb formació en
autisme.(A Terrassa hi ha el "Tu Tries")
.Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 837

27.

Local social per a assaig de la Coral Unió Rubinenca

Proposta original
Actualment la Coral Unió Rubinenca no disposa d’un espai fix per fer els seus assaigs i per guardar els
seus materials, cosa que en dificulta seriosament el seu bon funcionament. Es proposa que s’habiliti
algun espai municipal en el que s’hi puguin realitzar els assajos i també guardar-hi els materials i útils.
.Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió, sinó un servei.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 925

APARCAMENT
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28. Que es condicioni l'espai del Carrer Iriarte que ara s'utilitza
com a aparcament
Proposta original
Aquest espai, que no està urbanitzat i que s'utilitza actualment de parking, és de terra i quan plou la
terra baixa pel carrer de Terol fins a l'Avinguda de l'Estatut. Es proposa que es faci alguna actuació en
aquest espai per a dignificar-lo ( ja sigui com a aparcament o per a la instal´·lació d'algun altre servei ) i
que s'evitin les molèsties que genera quan plou
Resposta dels serveis tècnics
Aquest espai no és de propietat municipal.
Referència: 870

29. Espais d'aparcament al centre, per poder accedir al comerç
del centre de Rubí des de les urbanitzacions
Proposta original
Actualment es molt dificil poder aparcar al centre de Rubí per poder anar als comerços i a fer encàrrecs.
I per això molta gent opta per anar a centres comercials Es proposa que s'habilitin places d'apartament
en el centre, de forma que les persones que vivim a les urbanitzacions ens sigui còmode poder
desplaçar-nos al centre per compar i fer encàrrecs.
Resposta dels serveis tècnics
Actualment ja existeixen els pàrquings de Rubí Forma i Escardívol.
El planejament actual prioritza la pacificació del centre amb la limitació de l’accés dels cotxes i
priorització dels vianants.
Referència: 873

30.

Pàrquing públic

Proposta original
Está propuesta está dirigida a todos los ciudadanos de la zona calle Eivissa y toda las calles cercanas . La
falta de aparcamiento en la zona es urgente, mi propuesta es mejorar el parking de la biblioteca o hacer
uno provisional de noche solo para los ciudadanos en el parque Josep Tarradellas. Es público y notorio
la falta de aparcamiento, y no se entiende que aún el consistorio no haya buscado una solución al
respecto.
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Resposta dels serveis tècnics
Actualment ja existeix una zona d’aparcament a prop de la biblioteca, que es preveu arranjar durant
2022.
Referència: 847

31. Condicionar el Parking de Rubí forma, i que inclogui places
d’aparcament per a tot el dia per a les persones que van a
agafar el tren per treballar
Proposta original
Actualment al Parking de Rubí forma hi ha 2 tipus de places diferents: Les places taronges, de rotació,
que estan en un entorn asfaltat Les places per a tot el dia, que majoritàriament estan en un terreny
sense asfaltar i sense il·luminació, el que suposa un problema pels esvorancs, i especialment quan plou, i
per la sensació d’inseguretat. Es proposa que s’arregli el conjunt del pàrquing, i que es previngui el
nombre de places suficient per a aquelles persones que es desplacen fins aquí en cotxe per poder agafar
el tren i anar a treballar tot el dia en transport públic. En aquest sentit, cal entendre els aparcaments
disuasoris com a un element fonamental per promoure una mobilitat sostenible que afavoreixi l’ús del
transport públic.

Resposta dels serveis tècnics
La proposta requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que no es pot
incloure en el Pressupost participatiu 2023.. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 923

32. Posar aparcaments en línia al carrer Platí cantonada carrer
Or
Proposta original
Actualmente en esa esquina hay aparcamientos en batería que dificultan la visibilidad de los vehículos
que acceden desde la C/ de l'Or y no se ve si vienen automóviles por la C/ Platí, sobretodo por el lado
izquierdo, provocando desde hace tiempo algún que otro accidente en ese punto, ya que obliga a sacar
mucho el morro del coche para ver. Sugiero ponerlos en linea o prohibición de aparcar.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta es considera una inversió.
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Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 882

33. Modificar la sortida del pàrquing d’autocars de l’Avinguda
de l’Estatut
Proposta original
A l’Avinguda de l’Estatut amb Agricultura es l’espai indicat per a la recollida de persones per autocars.
Aquest espai actualment té 2 problemes: La sortida dels autocars: Actualment, les pilones de plàstic no
permeten que els autocars s’incorporin directament de nou a l’Avinguda de l’Estatut, havent de fer
maniobres per carrers estrets que dificulten tant la mobilitat dels propis autocars com la del transit en
general. Es proposa que es treguin aquestes pilones i que se substitueixin per un “cediu el Pas” de forma
que els autocars es puguin incorporar directament de nou a l’Avinguda de l’Estatut. L’arbrat de la zona,
que com a element natural creix de forma permanent, fa que molt sovint les branques dels arbres
xoquin amb els autocars ( vehicles de grans dimensions i alçada).
ES trasllada aquest dèficit, ja sigui per que es millori la poda de l’arbrat, o perquè des de l’Ajuntament es
trobin altres solucions.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 950

34. Més zones de càrrega i descàrrega, en especial a l'entorn
de l'Ajuntament
Proposta original
Al centre de Rubí, i en especial al voltant de l'Ajuntament hi ha molt poques zones de càrrega i
descàrrega, cosa que complica tant la feina dels transportistes com el trànsit en general. Caldria
habilitar més places de càrrega i descàrrega, i també millorar-ne la vigilància. En el cas concret de
l'Ajuntament, només hi ha una plaça de càrrega descàrrega, del tot insuficient per a les necessitats
actuals en aquesta àrea
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta es considera una inversió.
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Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 906

BANYS PÚBLICS

35.

Banys públics als parcs infantils

Proposta original
Baños públicos en los parques más cercanos a los colegios.

Resposta dels serveis tècnics
La proposta requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que no es pot
incloure en el Pressupost participatiu 2023.. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 825

36.

Urinaris públics a Rubí

Proposta original
Antigament hi havia urinaris públics en diferents indrets de la ciutat. Avui no n’hi ha cap. Es proposa que
s’instal·lin en diversos punts de la ciutat urinaris públics (Actualment hi ha models molt diversos que
permeten garantir la seguretat i la neteja)
Els urinaris públics permeten donar un servei bàsic al conjunt de la ciutadania, especialment als infants i
persones grans .I alhora, eviten els comportaments incívics a la via pública.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que no es pot
incloure en el Pressupost participatiu 2023.. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 921
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37.

Lavabo públic al Circuit de la Llana

Proposta original
Al circuit de la llana no hi ha cap lavabo públic. Seria important que n’hi hagi. Això permetria que els
homes grans amb problemes de pròstata, i també les dones ( que no poden “aliviar-se” en qualsevol
espai, disposin d’un lloc en condicions
Resposta dels serveis tècnics
La proposta requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que no es pot
incloure en el Pressupost participatiu 2023.. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 959

38.

Lavabos públics

Proposta original
A Rubí actualment no hi ha lavabos públics, el que suposa un problema per a moltes persones. Caldria
fer lavabos públics en els llocs en que hi ha més persones a la ciutat.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que no es pot
incloure en el Pressupost participatiu 2023.. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 956

BICICLETA I CARRIL BICI

39.

Circumval·lació carril aeròbic

Proposta original
Con las instalaciones ya existentes de Carriles Bici en torno a Rubi, con la conexion entre ellas, y pasarian
de estar aisladas a generar un corredor donde se puede rodear toda la poblacion en bici, corriendo,..
Esta instalación requiere relatibamente poco presupuesto ya que el 70% de los carriles estan ya en
funcionamiento.
Va dirigido a toda la población al ser un atractivo mas en Rubi.
Donde podemos unir zonas y fomentar el contacto con el deporte y la natura.
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En un futuro conectar Sant Cugat

Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La cruïlla entre Rubí i l'Hospital General no es només competència de l'Ajuntament de Rubí, hi ha un
projecte de connexió amb les administracions implicades. A posteriori es podrà planificar un projecte de
connexió del carril bici amb Mirasol i Sant Cugat.
Referència: 940

40. Carril bici i de vianants per connectar les urbanitzacions
amb el casc urbà
Proposta original
Habilitar carril bici i zona peatonal de Castellnou fins a Sant Jordi Park pel camí d'Ullastrell. Així es
connectaria les urbanitzacions de Rubí amb el cas urbà, fomentant la mobilitat sostenible. Actualment el
camí consta vorals estrets o inexistents, fent perillós desplaçar-se a peu, en bici o en patinet.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència:848

41.

Itineraris en Bici i patinet que connecti el centre de Rubí

Proposta original
Cada cop son més les persones que es desplacen en Bicicleta o patinet per la ciutat, cosa que beneficia
la mobilitat en general i redueix la contaminació, ja que disminueix l’ús del vehicle privat. Per fomentar i
consolidar aquest ús, és necessari que la ciutat conti amb una xarxa de carrils bici per al centre, que
connecti els principals espais i equipaments. Es proposa que aquesta xarxa tingui en compte i integri els
diferents centres educatius de la ciutat.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència:946
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42.

Av Castellbibal: carril bici i arbrat

Proposta original
L'Av. Castellbibal és una via clau en la connexió entre el centre de la ciutat (barris: Can Fatjó, St Jordi
Park) i urbanitzacions (e.g. Avets, Can Serrafossà i Can Ximelis). Malgrat tenir prou amplada, la via
actualment no reuneix les condicions per garantir la mobilitat amb bicicleta o a peu (en alguns trams per
l'estat i amplada de la vorera, però també perquè no té una bona arbreda continua que faci ombra a
l'estiu). Proposo actuar en TOTA la via fent carril bici i una arbreda continua.

Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència:901

43.

Carril bici Cami Antic de Rubi (Centre-Sant Muç)

Proposta original
Es urgent pacificar la urbanització gaudir de la natura i circular mes segurs. Una de les maneres seria la
construcció de carrils bici
tant a les arteries principals( Can Tapis )com als seus accessos .
El Camí Antic de Rubí es una via molt transitada però també molt utilitzada per gent que li agrada fer
esport i/o passejar. Actualment es insegura i no es tracta nomes de posar fanals sinó també de pacificarla, posar mesures per reduir la velocitat i voreres/carrils bici per la seguretat de tothom.

Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 887

44.

Carril bici-vianants camí de Sant Muç

Proposta original
El camí de Sant Muç és una carretera molt transitada per cotxes, però també per vianants, bicicletes i
patinets elèctrics, amb la perillositat que això suposa, sent una carretera sense vorals ni il•luminació i
amb moltes corbes. Es proposa crear un carril bici i de vianants per tot el camí de Sant Muç, que vagi des
del pont de Can Claverí fins a l'ermita de Sant Muç.
28

Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 844

45.

“bicing” a Rubí

Proposta original
La mobilitat en bicicleta suposa un gran avantatge en general: Disminueix el transit de vehicles
contaminants i facilita una mobilitat ràpida i còmode a la ciutadania. Per facilitar i promoure aquest
tipus de mobilitat sostenible es proposa que s’apliqui a Rubí un sistema de bicicletes compartides, a
l’estil del que ha hi ha a moltes ciutats del nostre entorn (l’exemple de referència és el servei de Bicing
que existeix a la ciutat de Barcelona des de fa molts anys.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 949

COMERÇ

46.

Trasllat de la ubicació del Mercat ambulant

Proposta original
Actualment el mercat ambulant de Rubí es fà en una zona molt allunyada del centre. Es proposa que
se'n traslladi la ubicació a una zona més cèntrica i accessible, com per exemple l'Av. del Ferrocarril o
L'Escardivol
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
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Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.
Referència: 874

47. Suport al comerç i a les seves associacions i interlocució
directa
Proposta original
Suport al comerç de Rubí i a les seves associacions
Interlocució directa amb els comercianta a l'hora de fer accions de dinamització del comerç i de gestió
dels carrers i espais comercials de la ciutat.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.
Referència: 863

COMUNICACIÓ

48. Millorar l’accessibilitat a la web i els processos de registre
·

Proposta original
Millorar i fer mes accessible i intuïtiva la web de l’ajuntament, de forma que sigui més amable per a
tothom, i especialment per a les persones nouvingudes i la gent gran, coma via per minimitzar la
“fractura digital”;
Posar especial atenció que els processos, registres i demés procediments siguin clars i senzills i incloure
gràfics i/o infografies que ho facin fàcilment entenedor
Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
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Referència: 920

49.

Traducció de tots els materials informatius

Proposta original
Actualment l’Ajuntament té els materials informatius bàsics d’acollida en català , castellà, francès i
anglès, i es proposa que també estiguin disponibles en Urdú, Àrab, Rus, Xinès i Wolof.I es proposa que
no només siguin accessibles en els diferents idiomes els materials bàsics, sinó que també es tradueixi la
informació general de la web i dels diferents serveis.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 924

50. Millorar la difusió dels tallers i de les activitats que fa
l’Ajuntament
Proposta original
Es proposa que es millori la difusió dels tallers i les activitats que fa l’Ajuntament, per facilitar-ne l’accés i
millorar la participació.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 928

51. Incorporar la informació de l’oferta formativa de FP a la
APP Rubí Ciutat
Proposta original
Actualment es disposa d’un cercador de l’oferta formativa de la FP integrada, que es pot consultar des
de la WEB. Es proposa que aquesta informació ( I si és possible la resta de la informació del Consell de la
FP, com jornades, processos d’inscripció, etc.) també siguin consultables des de la APP Rubí Ciutat. Això
permetria donar una major visibilitat i facilitar l’accés a aquesta oferta formativa.
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Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.

Referència: 944

CONTROL D’ANIMALS

52.

Campanya prevenció de vespa asiàtica (vespa velutina)

Proposta original
Campanya de prevenció, detecció i destrucció de nius de vespa asiàtica per reduir-ne la població cada
cop major en el nostre municipi, incloent urbanitzacions.
La vespa asiàtica és una espècie invasora i un predador molt agressiu d'abelles, vespes i altres
pol·linitzadors, creant un greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de
pol·linització en general. A més, les seves picades generen un greu problema en persones al·lèrgiques i
molèsties en les activitats recreatives.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 839

53.

Control de la població de porcs senglars

Proposta original
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Impuls de mesures de control de la població de porcs senglars, cada cop més creixent en les
urbanitzacions de Rubí. Campanya de comunicació i sensibilització ciutadana informant dels riscos que
comporta la presència de senglars i la importància de no alimentar-los. Detecció dels punts
d'alimentació i bloqueig de contenidors i papereres per evitar que puguin bolcar-los o desplaçar-los.
Actuacions en zones verdes per fer-les menys atractives als animals.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 840

EDUCACIÓ

54.

Aules d'estudi biblioteca Mestre Martí Tauler

Proposta original
Obertura de les aules d'estudi de la biblioteca Mestre Martí Tauler durant els mesos d'estudi intensiu
(maig, juny/gener, febrer) en horari extens (fins les 00h i caps de setmana) per facilitar espais òptims
d'estudi al jovent de Rubí. Reivindicació d'aquest espai prèviament ofert per l'ajuntament que es va
abolir fa anys i realitzava un paper important per a les estudiants de la ciutat.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.
Referència: 834

55.

Més escoles bressol a Rubí

Proposta original
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Cada vegada es construeixen més habitatges, però l'Ajuntament no ofereix els serveis mínims a la
població com són les escoles bressol. Per exemple, Manresa té una població de 78.192 habitants i
compte amb 8 escoles bressol.
En canvi, a Rubí hi ha 3 escoles bressol (381 places en total) per una població de 78.549 habitants (dades
IDESCAT any 2021).
Rubí té una gran mancança en l'educació infantil i afecta als nostres petits/es.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 850

GENT GRAN
56. Ampliació de l’espai del Casal de Gent Gran de Rubí del
Carrer Magallanes
Proposta original
El Casal cívic actualment esta molt massificat, i hi ha poc espai per fer les activitats que hi ha
programades. Es proposa que el casal també pugui utilitzar el pis de sobre per a les seves activitats, que
abans estava ocupat pel centre de dia, i que ara està tancat. En el cas de que aquesta proposta no sigui
competència municipal i no entri en els pressupostos, es demana que des de l’Ajuntament es traslladi la
proposta a l’administració que li correspongui, i que actuí activament per afavorir la seva realització
Resposta dels serveis tècnics
Aquest equipament no es competència de l’Ajuntament de Rubi. És propietat de la Generalitat de
Catalunya.
Referència: 953

GESTIÓ DE RESIDUS

57. Tornar a posar contenidors al Carrer Santa Eulàlia entre
Oso i Cadmo
Proposta original
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Antigament hi havia uns contenidors en aquest espai, que es van treure i es van traslladar a la Torre
Bassa Es demana que es tornin a posar al Carrer Santa Eulalia, ja que es una àrea en la que hi viu molta
gent gran i els costa arribar fins a la ubicació actual ( ara hi ha veïns que ajuden a les persones grans i els
hi porten les deixalles).
Resposta dels serveis tècnics
Els contenidors aquests es van suprimir perquè:
•
•
•

Es van rebre, en diverses ocasions i des de la ciutadania, avís que els contenidors dificultaven la
seguretat vial en el gir de Orso amb Santa Eulàlia.
Hi havia un impediment d’espai disponible, entre cantonda i porta d’habitatge per a fer
ampliació de la bateria a les 5 fraccions de recollida selectiva.
Hi ha bateries de contenidors complertes (de les 5 fraccions) a la Torre Basses i a pl. Jesús
Maria, a uns 80 m de la ubicació retirada.

Si bé es podria valorar la inversió dels contenidors en 6.000 euros, si es volgués fer prosperar aquesta
proposta, s’hauria de fer una reurbanització de carrer Santa Eulàlia, fent-lo en sentit únic de circulació i
estudiant on es podria reubicar una illa de contenidors en aquest entorn de Orso – Santa Eulàlia

Referència: 927

58.

Targeta de Residus - Deixalleria i Punts verds

Proposta original
L’incivisme esta a cada cantonada, carrer i container. Es necessari donar a conèixer el punts de
reciclatge i els seus horaris, telèfon verd, i facilitar a la ciutadania directament la targeta amb la que
poder tenir descomptes en el rebut anual de la brossa. No es normal que vagis a la deixalleria i hagis
d’omplir un paper... i amb sort tenir-la. Proposo fer arribar a cada habitatge la targeta junt amb els
punts i els horaris. S’ha de ser proactiu i no esperar que tot ho fem els ciutadans.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 892

59.

Foment del civisme en l’àmbit de la neteja
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Proposta original
L’Ajuntament neteja molt, però la gent embruta cada dia mes, pel que proposem la realització d’accions
d’informació i formació. Alguns dels temes que caldria tractar son: Com reciclar les deixalles i la brossa.
Mantenir els carrers nets
Els gossos: El carrer fa pudor i està ple de caques de gossos Seria important formar més i conscienciar a
la gent en aquestes coses
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 955

60.

Modificació de l’horari de recollida de residus.

Proposta original
Tenint en compte que la contaminació acústica afecta molt considerablement a la salut de les persones,
proposo que es modifiqui l'horari de la recollida de residus, de nocturn a diürn.</p><p>&nbsp;Proposo
que les tasques de recollida d'escombraries s'iniciï un cop els infants ja estan a les escoles, a partir de les
9h. És insuportable el soroll que fan els camions quan fan la recollida i abocament de residus. Això
afecta a la salut de TOTHOM, i és un assumpte que crec que hauríem de tractar urgentment. Aquesta
proposta ;ha estat presentada inicialment a través de la Plataforma
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 888 i 938 (proposta duplicada)

JOVENTUT
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61. Habilitar locals públic per a l'us d'oci i lleure dels infants i
adolescents
Proposta original
Els esplais de la ciutat no tenen espais propis, i fan les seves activitats, com poden en espais cedits, com
perr exemple el MUBE. Al ser espais cvedits no sempre estan disponibles pel que en ocasions s'han de
fer les activitats fora. Es proposa que l'Ajuntament habilite espais municipals que no s'estan fent servir (
com er exemple les parades exteriors tancades del Mercat Municipal per habilitat espais d'oci per a
infants i adolescents
Es tracta nomes de la inversió per la seva habilitació, pel que no suposa una despesa posterior.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 865

62.

Equipaments per a joves als polígons propers a la ciutat

Proposta original
La ciutat de Rubí està envoltada de Polígons, molt propers a la ciutat, però que son percebuts com a
espais llunyans que no formen part dels espais d’oci de la ciutat. Per altra part, els joves, molts dels
quals poden trobar el futur professional en aquestes industries, no coneixen ni accedeixen a aquests
espais, de forma que tampoc formen part del seu “mapa mental” com a opció laboral de futur. I per
altra part, la ciutat té dèficit d’espais lúdics adreçats per als joves, com puguin ser espais de Parkour.
Skate, o similars, que si s’ubiquen en el centre poden generar molèsties, a causa del soroll.Es proposa
que en les zones lliures del polígons propers a la ciutat s’hi ubiaqui algun tipus d’equipament lúdic per
als joves. Això permetria “reduir les barreres” que hi ha entre ciutat i polígons, dignificar els espais dels
polígons i ampliar les zones d’oci de la ciutat.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 945

PARCS
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63.

Instal·lació d’una pista tancada a la Plaça Constitució

Proposta original
En la Plaça de la Contitució, siempre hay niños/as jugando a pelota. El ayuntamiento puso un cartel
prohibiéndolo, pero obviamente nadie le hace caso y no és la solución. En esta plaza hay tres espacios
con hierba y cuatro plantas. Las zonas verdes són importantes, pero mi propuesta és que una o dos de
esas zonas se destinaran para una pista cerrada para que jueguen con libertad sin miedo a dar a nada ni
nadie, ya que pasar a diario por esa zona no te libra de un pelotazo de tanto en tanto.
Resposta dels serveis tècnics

La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 851

64.

Un parc infantil a zona de la Rotonda ·"La Braun"

Proposta original
Fer un parc infantil a la zona on ara hi ha un pipican, a l'entorn de la Rotonda "La Braun" , i el bar la
sidra. Que el parc tingui gronxadors i jocs, font i bancs
Resposta dels serveis tècnics
No és un lloc adequat per un parc infantil, en un radi inferior a 400 m d'aquesta rotonda hi ha 4 parcs
infantils, el més proper es troba a la Pl Miguel Hernández (200 m)
Referència: 868

65.

Cobertura parcial del parc de Ca n’Oriol

Proposta original
El parc de Ca n'Oriol (Carre Soria-Avila) està infrautilitzat perque a l'estiu toca molt el sol. Es un espai
que si es fés cobertura del sol (pergola especial, toldo a mida, cobertura fusta parcial) es podria fer
servir com anfiteatre, cinema a la fresca o per activitats culturals.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 898
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66.

Parc d'aigua a Rubí per combatre les onades de calor

Proposta original
A l'estiu fa molta calor a Rubí i només hi ha les piscines de Can Rosés, que està allunyat del centre i has
d'agafar el cotxe o el bus.
Proposo la construcció d'un parc d'aigua amb un sistema de recirculació de l'aigua per evitar el
malbaratament. Hauria de funcionar durant els mesos d'estiu en un horari en concret i d'accès gratuït.
A poblacions com Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Castellar del Vallès són un exemple per combatre les
onades de calor.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Actualment Ja existeixen tres zones d'aigua a Rubí:
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-s2019equipa-amb-refugis-climatics-i-fonts-recreativesper-combatre-els-efectes-de-la-calor
Referència: 846

EQUIPAMENTS CULTURALS

67.

Instal·lar un ascensor al teatre municipal La Sala

Proposta original
Per poder facilitar l'accessibilitat en general a aquest equipament
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 862
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EQUIPAMENTS ESPORTIUS

68.

Parc de Salut per a adults a la zona del Castell

Proposta original
Instal·lar dos PARCS DE SALUT per a adults a la zona del Castell concretament:
- Plaça Marquès de Barberà
- Zona del Castell: Arboretum o part posterior on estaven els antics horts (pasat el pont)
Tenim un espai natural on no hi ha res per practicar esport, i caldria que els residents de la zona, no es
desplacin per anar a altres ubicacions de la ciutat.
Tanmateix, uns Parcs de Salut amb aparells d'una durabilitat, i ubicats en una cuidada zona d'ombres.
Voteu la proposta. Gràcies..
Resposta dels serveis tècnics
Aquestes dues propostes plantegen la implantació de dos nous parcs d'activitats a la ciutat
Actualment tenim 10 parcs que estan vinculats a zones on es fa activitat física o zones de pas en
recorreguts que s'utilitzen per caminar.
Pensem que les persones que han d'utilitzar aquests parcs s'han de poder moure’s i per tant plantegem
zones d'activitat física de lleure d'ús lliure. Zones com l’avinguda de la Llana, la futura zona d'activitats
físiques emplaçada en Sant Jordi parc. Aquests són dues zones d’influència d'aquest barri.
El plantejament que tenim és el de millorar i ampliar els elements dels parcs existents perquè puguin
donar un millor servei d'activitats físiques d'ús lliura a la ciutat, per aquest motiu no plantegem un
increment de parcs d’activitats.
D'acord amb aquest plantejament creiem que és més adient poder reforçar els parcs existents i en
aquest sentit ens sembla més viable la proposta de fer manteniment i inversions en millora per
incorporar nous elements que millorin el servei.
Referència: 929 i 881 (duplicada)

69. Augment d’infraestructures i circuits per fer exercici a
l’aire lliure
Proposta original
Un dels eixos que s’inclou en el Pla de Salut de Rubí és el de disposar de circuits a l’aire lliure per a la
pràctica de l’esport Vies verdes, materials d’esport per a l’us individual o la pràctica de l’esport en grup,
etc, Es proposa que en aquesta edició dels pressupostos participatius es defineixi algun projecte concret
d’aquest tipu que no estigui previst encara però que se n’hagi identificat la seva conveniència , i que es
pugui implementar dins dels 125.000 euros previstos.
Resposta dels serveis tècnics
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Actualment tenim 10 parcs que estan vinculats a zones on es fa activitat física o zones de pas en
recorreguts que s'utilitzen per caminar.
Pesem que les persones que han d'utilitzar aquests parcs s'han de poder moure’s i per tant plantegem
zones d'activitat física de lleure d'ús lliure. Zones com l’avinguda de la Llana, la futura zona d'activitats
físiques emplaçada en Sant Jordi parc. Aquests són dues zones d’influència d'aquest barri.
El plantejament que tenim és el de millorar i ampliar els elements dels parcs existents perquè puguin
donar un millor servei d'activitats físiques d'ús lliura a la ciutat, per aquest motiu no plantegem un
increment de parcs d’activitats.
D'acord amb aquest plantejament creiem que és més adient poder reforçar els parcs existents i en
aquest sentit ens sembla més viable la proposta de fer manteniment i inversions en millora per
incorporar nous elements que millorin el servei.
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 918

70.

Cobriment de la pista poliesportiva del C/ Mallorca

Proposta original
Poder disposar de millors equipaments esportius coberts és una vella aspiració de molts ciutadants i
ciutadanes. Es tractaria de cobrir la pista poliesportiva del C/ Mallorca (Parc de ca n'oriol) per a poder
gaudir de la pràctica esportiva en qualsevol situació meteorològica. Es tractaria d'una cobertura parcial
que protegiria del fred, de la calor i, sobretot, de la pluja.

Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 855

71. Pista de Padel als terrenys que hi ha al costat de la piscina
de Can Rosés
Proposta original
Es proposa construir una pista de pàdel al terreny que hi ha entre la piscina de Can Rosés i el Pavelló
esportiu ( entre els dos equipaments actualment hi ha un camp de futbol petit, i darrera hi ha un espai
lliure i buit, que no s'utilitza per a res i on hi cabria la pista de pàdel que es proposa.
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Resposta dels serveis tècnics
Aquesta és una proposta inviable, per la ubicació que es proposa.
S'està realitzant un estudi d'ampliació de la piscina coberta de Can Rosés amb l'objectiu de poder
ampliar els serveis d'aquesta instal·lació i la única possibilitat de creixement és en aquest espai.
Referència: 911

72.

Pista de Pàdel

Proposta original
Que es construeixi una pista de pàdel en algun equipament municipal
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta és una proposta tècnicament viable. Tot i això requereix d'un estudi d'implantació vinculat a un
equipament esportiu i posteriorment requereix de la elaboració d'un projecte d'obres.
L’estudi d’implantació, el projecte d’obres i la seva posterior execució té un cost d’inversió superior als
125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure
criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 909

73. Cobriment de la pista poliesportiva del Parc de la pau i la
Natura (25 de setembre)
Proposta original
Poder disposar de millors equipaments esportius coberts és una vella aspiració de molts ciutadans i
ciutadanes. Es tractaria de cobrir la pista poliesportiva del Parc de la pau i la Natura per a poder gaudir
de la pràctica esportiva en qualsevol situació meteorològica. Es tractaria d'una cobertura parcial que
protegiria del fred, de la calor i, sobretot, de la pluja.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 854

74.

Piscina pública a Rubí

Proposta original
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Estaria molt bé disposar d'una piscina municipal per als rubinencs/ques amb preus populars com es té,
per exemple, a Castellbisbal.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
S'està treballant en un estudi d'ampliació de la piscina coberta de Can Rosés que reculli les necessitats
de serveis d'activitat física tant aquàtica com d'entrenament i competició. Això vol dir ampliar els metres
de làmina d'aigua, ampliar sales i espais de serveis com vestidors. Això voldrà dir més capacitat per fer
activitats de cursets i altres i a també les competicions es podran realitzar d'acord amb la normativa
federativa existent.
Referència: 853

75.

PISCINA DE 50m per poder fer totes les disciplines a Rubí

Proposta original
Creació d'una nova piscina municipal de 50m per que els infants, joves i esportistes de Rubí puguin
practicar les disciplines aquàtiques en condicions normals.
No és admissible ni coherent que amb una població de més de 70 mil habitants, Rubí no tingui una
piscina de 50m i es redueixi tot amb dues piscines petites.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
S'està treballant en un estudi d'ampliació de la piscina coberta de Can Rosés que reculli les necessitats
de serveis d'activitat física tant aquàtica com d'entrenament i competició. Això vol dir ampliar els metres
de làmina d'aigua, ampliar sales i espais de serveis com vestidors. Això voldrà dir més capacitat per fer
activitats de cursets i altres i a també les competicions es podran realitzar d'acord amb la normativa
federativa existent.
Referència: 893

76.

Circuit de la “Cursa de las dona” en condicions

Proposta original
Aquest any s’ha fet la cursa de la dona, que va anar per zones de camp del parc de Ca n’Oriol. El circuit,
que potser és transitable per a grups reduïts de persones, no tenia capacitat per poder passar el gran
volum de participants, cosa que va fer que el circuit en sí fos un perill per a la seguretat. Es proposa que
per a futures edicions es tingui present la seguretat de les persones que hi participin, ja sigui millorant i
condicionant el circuit que s’ha realitzat aquest any, o modificant l’itinerari.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
43

Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.
Referència: 937

MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
77. Arreglar el paviment del carrer Montserrat cantonada amb
el Carrer Sant Jaume
Proposta original
Arreglar el paviment del carrer Montserrat cantonada amb el Carrer Sant Jaume
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 910

78.

Arreglar el "bache" que hi ha al carrer Girona 29

Proposta original
A l'alçada del carrer Girona 29 hi ha un esvoranc, just davant de la tapa del clavagueram. Cada cop que
passa un vehicle fa un soroll enorme, que molesta al veinat.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 912
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79. Arranjament del paviment del Carrer Sant Magí amb Sant
Gaietà
Proposta original
Arreglar el paviment, que està molt deteriorat i suposa un perill per als vianants
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 932

80. Anivellar el terra a la zona dels contenidors del carrer
Iriarte
Proposta original
En aquesta zona, el paviment del terra no té la inclinació adequada per que l’aigua circuli quan plou, pel
que queda estancada fent un basalt
Es proposa que es modifiqui la inclinació del paviment, de forma que l’aigua surti de forma natural quan
plou.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 960 i 961 (duplicada)

81.

Arreglar el paviment del Carrer Cervantes

Proposta original
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Les rajoles del carrer estan sueltes, el que suposa un perill per als vianants
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 859

82.

Arreglar les voreres del Carrer Soria

Proposta original
Actualment les voreres son molt estretes i tenen pals de llum i d'altres, cosa que fa molt difícil transitarhi si vas amb un carret de nens, amb el carro del mercat o amb cadira de rodes o caminador. I a la
cantonada amb Avila han arrancat els pals, però hi han deixat els forats.
Es proposa que es refacin les voreres, de forma que siguin còmodes i segures.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 875

83.

Reparación Acera y entrada Parking Paseo Torres 112

Proposta original
Días atrás casi me mato en una caida al salir del coche porque ya era de noche y no pude ver unas
losetas levantadas en el suelo. Me pude hacer muchísimo daño porque iba de morros al suelo y
conseguí girar y caer de espalda. Iba con las manos ocupadas. Toda la acera delante de Pseo de las
Torres 110-112 está destrozado, al igual que la entrada al parking
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
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Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Indicar que si la zona afectada és la de la vorera del pàrquing, la responsabilitat del seu manitemiment
es dels seus propietaris.
Referència: 836

84. Arreglar les voreres del Passeig de les Torres, entre els
números 106 i 112
Proposta original
Actualment les rajoles d’aquest lloc estan aixecades, el que suposa un perill per als vianants.

Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Indicar que si la zona afectada és la de la vorera del pàrquing, la responsabilitat del seu manitemiment
es dels seus propietaris.
Referència: 936

85. Comprar unes pinces per al "Toro" que mou les jardineres
del Carrer francesc Macia
Proposta original
Actualment, quan s'han de moure les jardineres de pedra del Carrer Francesc Macià, es fa amb un Toro
que no te cap element de protecció, pel que cada cop es fan rallades a les jardineres (que son de pedra
pulida)Es proposa que es comprin unes pinces que portin algun tipus de protecció de goma, que
permetin moure aquestes enormes jardineres de pedra sense fer-les malbé
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Des dels serveis tècnics es preveu incloure aquesta condició als nous plecs de contractació que s’estan
elaborant.
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Referència: 866

86.

Instal.lació de bancs per seure a la Plaça Manuel Miralles

Proposta original
La pl.Manuel Miralles dona accés a les instal.lacions de l.Escola Pau Casals (amb una comunitat
educativa formada per unes 1.000 pax. )
Així com altres places de Rubí tenen bancs, en aquests moments aquesta no disposa de CAP banc on
poder seure i doni servei a persones que necessitin un banc on seure i descansar (gent gran,
embarassades i lactants, altres...). A més, aquests bancs donarien servei al veïnat del barri i de la ciutat.
Es sol.licita la instal.lació de bancs en aquesta plaça
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta proposta es desestima perquè, d’acord amb els antecedents que obren als serveis de seguretat,
civisme i convivència, aquesta ubicació dels bancs ha provocat diverses situacions de conflicte per la
convivència, atès que s’han rebut queixes veïnals per converses i soroll a altes hores de la matinada en
aquest espai. A més de diverses actuacions dels cossos de seguretat en aquest punt, on es va requerir
presència policial, també es va procedir a la retirada del mobiliari urbà que facilitava aquestes reunions
de persones en horaris nocturns i que eren objecte de la queixa veïnal.
Referència: 965

87.

Tancament del solar que hi ha darrera la Pl. Pearson

Proposta original
L'espai que havia de ser en un principi una continuació de la plaça Dr. Pearson (plaça de l'elefant) s'ha
convertit en un PIXADOR PÚBLIC, no només de gossos sinó també de "persones".
Cal TANCAR URGENTMENT aquest espai perquè és un lloc d'INSALUBRITAT PÚBLICA.
Aquí tenim un greu problema i no se soluciona venint a tallar les herbes dos cops l'any..
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta proposta no s’inclou perquè ja està prevista en la planificació de les actuacions de
l’Ajuntament.
Referència: 934 i 891 (proposta duplicada)

MEDI AMBIENT
88.

Observatori de la fauna
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Proposta original
Creacion de plataformas (2) en puntos estratergicos de la riera a niver de la calle zona la Llana para
observar sin inervenir en la fauna y natura de los cauces d ela riera, ricos en vida salvaje(liebres, jabalies,
aves, reptiles).
Fomentando asi la valoracion de nuestro entorno y concienciar de la importancia y el respeto que se
procede.
Con el uso de paneles informativos y/u ocasionalmente realizar guias explicativas de la fauna que vive
en estas zonas.
Sin gasto de mantenimiento ni contratos
Resposta dels serveis tècnics
Actualment ja hi ha 2 punts d’observació de la fauna situats a l’alçada del c/ Cadmo, a cada costat de la
riera.
Referència: 942

MOBILITAT A PEU

89.

Escales mecàniques a la zona de La Serreta

Proposta original
El barrio de la zona norte tiene grandes desniveles que dificultan las conexiones a pie en sentido esteoeste, sobre todo en el tramo del carrer de Prat de la Riba y la carretera Sabadell. Se propone incorporar
un sistema de escaleras mecánicas que favorezcan estos desplazamientos y conecten mejor la zona, con
muchos servicios y una gran densidad de población. Las ubicaciones más favorables son el parque de la
Serreta y el carrer d'Orso, como mínimo en sentido ascendente en una o ambas.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 828 i 926

90.

Instal·lar escales mecàniques a l’accés del carrer Topazi
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Proposta original
Actualmente existen unas escaleras muy empinadas con más de 40 escalones. El acceso al barrio de Can
Fatjo andando es muy dificultoso para las personas mayores. Todas las calles tienen muchas pendientes.
Para acceder andando desde la Estación de FFCC hay que cruzar la via por el puente peatonal, luego
subir una fuerte pendiente en C/de la Maragda y por último todas las escaleras.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 883

91.

Ampliació de la illa de vianants al centre

Proposta original
La ciutat ha de ser de les persones i no pas dels vehicles, per tant, proposo l'ampliació de l'illa de
vianants a la zona del centre de la següent manera: Adhesió a l'illa de vianants: General Prim, tram de
l'Av. Barcelona entre els carrers Gral. Prim i Josep Serra, Balmes, Cal Príncep, Pintor Murillo (ara
semipeatonal), Pintor Coello, Cervantes, Cal Gerrer...
-Vies de sortida: Edison, Rambleta Joan Miró, Abat Escarré.-Passes d'entrada al parking del mercat. Cal
descongestionar el centre!
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 889 i 931

PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I PASSOS DE VIANANTS

92.

Carril bici i de vianants entre Rubí i Sant Cugat

Proposta original
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Hace años que estamos solicitando una conexión segura entre las dos poblaciones por la practicidad que
supone y lo bueno que sería que el carril bici de Sant Cugat (Mirasol) que termina delante del Hospital
General, continuara hasta Rubí. Porque en este punto, si no vas en coche o moto resulta muy peligroso
llegar de otra forma a la zoa del Hospital. Ves a gente cruzando imprudentemente y porque no tienen
otra opción, la salida de la A7 y cruzar rotondas sin aceras con mucha peligrosidad
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta zona no forma part del terme municipal de Rubí.
L’actuació correspondria a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Referència: 835

93. Pas de vianants a l’alçada del pont de l’autopista que porta
al centre comercial
Proposta original
Es proposa que es faci un pas de vianants que connecti Rubí amb el centre comercial de Sant Cugat, a
l’alçada del Leroy Merlin, i que passi per sota del pont de l’autopista fins al centre comercial

Resposta dels serveis tècnics
Aquesta zona no forma part del terme municipal de Rubí.
L’actuació correspondria a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Referència: 963

94. Connexió entre Rubí i Sant Cugat a l’alçada de l’Hospital
General i la Av. de l’Electricitat
Proposta original
Actualment no hi ha cap connexió que permeti anar a peu, en bicicleta o patinet des de Rubí fins a Sant
Cugat a l’alçada de l’Avinguda de l’Electricitat / Passeig de les Torres / Hospital general, el que suposo un
perill. Es proposa que s’habiliti un carril o espai de connexió que permeti moure’s a peu o en bicicleta
amb seguretat.
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta zona no forma part del terme municipal de Rubí.
L’actuació correspondria a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Referència: 922
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95.

Pacificar Av. Can Tapis

Proposta original
Hace tiempo que los vecinos de Sant Muç y urbanizaciones en general padecemos a diario por el
incumplimiento de las normativas de trafico vigentes, un peligro para los que vivimos allí y conlleva
contaminación ambiental y acústica( que afecta a nuestra salud)
Es urgente poner medios para reducir la velocidad en estas zonas. No tiene por que ser solo a base de
reductores, se podrian poner elementos como jardineras a modo de separadores de carriles y carriles
bici que tampoco hay
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 880

96. Pacificació i ordenació del trànsit a la rotonda que dona
accés, des de la carretera del cementiri, a la C16 i Sant
Quirze.
Proposta original
Aquesta rotonda suporta molt trànsit, i pels matins està molt saturada. I durant tot el dia les camionetes
de Amazon fan que sigui un espai molt densificat. A més, molts cotxes van molt ràpid i condueixen de
forma incívica, el que fa que, a més de la saturació, sigui un perill Actualment en aquesta àrea hi ha un
semàfor per a vianants que funciona amb botó per demanar el pas, però que no te cap incidència en la
regulació del transit a la rotonda. Es proposa que es faci algun tipus d’actuació per permeti ordenar i
pacificar el trànsit en aquesta rotonda. Segurament no n’hi ha prou amb algun tipus de regulació amb
semàfors, sinó que requeriria que tinguin algun tipus de sensors per fer una regulació intel·ligent del
trànsit,
Resposta dels serveis tècnics
L’àmbit d’actuació no és competència municipal.
Aquesta rotonda, que forma part dels accessos a la c1413 és competència de la Generalitat de
Catalunya.
Referència: 933

97.

Pacificació de l’entrada de Sant Muç (residència).
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Proposta original
Esta entrada a la urbanización es una recta relativamente larga en la que contanstemente
(especialmente a esas horas "punta " de llevar los niños al cole, ir a trabajar...etc )muchos conductores
circulan con exceso de velocidad y lo que es peor realizando adelantamientos prohibidos (linea
continua) y peligrosos ( basicamente porque circula otro vehiculo en sentido contrario...cosa que yo he
vivido en varias ocasiones ).
Pido se pongan reductores de velocidad y señales del limite (solo hay una )
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 886

98. Instal·lació de bandes reductores de velocitat o sistema
similar
Proposta original
Rotonda d'Av. Astronomia amb Av. Comas i Solà: a la sortida de la rotonda direcció a l'Av. Comas i Solà
amb direcció al centre de Rubí hi ha un pas de vianants força perillós, la sortida està malament
peraltada, es suma la alta velocitat dels cotxes (on també fan concursos de "derrapes") i està molt
malament il·luminada. Ja hi ha hagut accidents i atropellaments.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 824

99. Instal·lació semàfors a la rotonda entre Avinguda Can
Cabanyes i Passeig de les Torres

Proposta original
Vull proposar la instal·lació de semàfors en els tres pas de vianants que envolten la rotonda Av. Can
Cabanyes / Pg. de les Torres per regular el pas de les persones. Es un punt conflictiu on molts cotxes no
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paren i no cedeixen el pas. A més, hi ha poca visibilitat pel conductor en els 3 punts d'accés a la rotonda
i és un lloc bastant concurregut per a peatons. D'aquesta manera es podria evitar futurs accidents.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 845

100. Seguridad Vial en salida del barrio de can Fatjo. Cruce
ubicado entre C/ l'Or y C/ Plati.
Proposta original
Salir del barrio de Can Fatjo, puede ser suicida.
Me centrare en el cruce mas peligroso, para no abusar del presupuesto (el equivalente a una lata de
pintura y una brocha).
Propongo pintar 3 plazas de parking del siguiente cruce en cordón y no en batería ,hasta los
contenedores (o en su defecto eliminarlas).
Salida del barrio de Can Fatjo desde la C/L'Or a la C/ Platí en dirección Cova Solera.
Creo no ser el único que haya sufrido un accidente en este punto por falta de visibilidad.

Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 884

101. Col·locació de Ambar al pas de vianants de Passeig de les
Torres amb carrer Arts
Proposta original
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Colocación de Ambar
El paso cebra de Pseo de las Torres/Arts no se ve porque es cambio de rasante y hay la entrada a un
parking en la esquina. Los coches suelen pasar rápido y les cuesta parar. Nos tememos lo peor. Cuando
vienes de Pseo Electricitat y quieres entrar en el parking, algunos coches se tiran encima y tocan el
claxon. Cuando quieres cruzar la calle para ir a la parada del BUS, los coches no te ven y muchos no
paran. Además uno de los postes con bandas florescentes se rompió y no se repuso.
Millorar la senyalització del pas de vianants del Passeig de les Torres amb Carrer Art
El pas de vianants està situat en una zona amb canvi de rasant, pel que els conductors no el veuen i no
paren. Caldria millorar la senyalització, per tal de garantir la seguretat del pas de vianants.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 832 i 935

102. Pas de vianants davant del Garden Noguera, a la Carretera
de Molins de Rei a Terrassa
Proposta original
Es una zona amb molt trànist, pel que es fa dificil i insegur poder atravessar la carretera. I en aquest
espai hi ha molta gent els caps de setmana. Es proposa que s'hi instal·li un pas de vianants o un semafor
amb botó
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta carretera no és competència de l’Ajuntament. La responsable de la seva gestió és la Generalitat
de Catalunya.
Referència: 876

103. Arreglar el pont de Can Jordi
Proposta original
Fa molts anys que no s'hi fa res, i el pont està cada cop pitjor. Es proposa que l'arreglin, com han fet amb
l'altre pont.
Resposta dels serveis tècnics
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La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 860

104. Nou pont per a vianants sobre la riera , a l'entorn del
carrer 1r de Maig

Proposta original
Hi ha molt pocs ponts que creuin la riera de Rubí, pel que en ocasions s'ha de fer una volta molt gran. Es
proposa que es construeixi un pont o passarel·la per a vianants i bicis a l'alçada del Carrer primer de
maig amb la carretera de Terrassa Un pont en aquest lloc milloraria molt l'accés a la zona de la Serreta.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 867

105. Reduir el pas de camions per la ciutat creant un
intercanviador amb amb ferrocarril per mercaderires.
Proposta original
Aprofitant les instal·lacions de tren ja existents proposo crear una zona logística on es faciliti l'enviament
de mercaderies de llarg recorregut per mitjà de tren en lloc de carretera.
Així es redueix l'entrada de camions de gran tonatge per accedir als polígons i de pas es pot reduir el
cost del transport i de pas la contaminació.
Una empresa gestionaria els agrupatges per fer més eficient el transport, entenent que serien
mercaderies de menys urgència les que farien ús d'aquest servei.
Resposta dels serveis tècnics
Aquest àmbit no és de competència municipal
Referència:913
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REFORMES DE L’ESPAI PUBLIC

106. Arranjament Cta. Molins entre C/Edison i Av. Electricitat
Proposta original
Realitzar arranjament i adequació dels vorals d'aquest tram per fer vies peatonals i carrils bici (en
previsió de poder connectar-los amb el centre) perquè les persones puguin passejar, fer esport i anar a
comprar als establiments que s'estàn instal·lant a la zona, d'una forma més amable i digne.
Col·locació de ressalts per als vehícles per tal de minimitzar la velocitat.
Aprofitar la ocasió per plantar arbrat i dotar aquesta entrada de Rubí d'una imatge més verda,
sostenible i saludable.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 897

107. Reurbanizar AV. del Estatut - Carretera BP1503
Proposta original
Actualmente la Av. Estatut separa Rubí en dos y hay tramos muy deficientes, sin carril bicicleta ni
arboles. Redactar proyecto de reurbanización de la AV. Estatud, desde la plaza Agricultura hasta la plaza
del monumento mil·lenari (entrada de Rubí) y desde calle Antoni Borja hasta rotonda Mc Donalds con
ctra. Terrassa.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes
Està previst redactar un projecte que prevegi com pacificar l’Av de l’Estatut entre els carrers Agricultura i
Galicia.
Referència: 841

108. Fer accessibles les voreres de l'Avinguda de l'Estatut
Proposta original
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Les voreres dels dos cantons de la avinguda de l'Estatut no són accessibles per a les persones que van
en cadires de rodes, a no ser que algú les acompanyi i ajudi. En alguns trams hi ha rampes i en d'altres
no. I les rampes que hi ha tenen tanta inclinació que hi ha perill de patir caigudes.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes
Està previst redactar un projecte que prevegi com pacificar l’Av de l’Estatut entre els carrers Agricultura i
Galicia.
Referència: 902

109. Arranjament integral de la Pl. Pearson (de l’elefant )
Proposta original
Aquesta plaça és el primer que veuen les persones que arriben en tren a Rubí per treballar, estudiar,
comprar, etc., i fa pena. El seu actual estat és LAMENTABLE. Necessitem espais amables, agradables i
respectuosos. La plaça "de l'elefant" és una icona de la ciutat, i la tenim OBLIDADA, no se li ha fet cap
manteniment des de fa anys, dècades! Necessita un ARRANJAMENT INTEGRAL per tal de reparar el
terra, els jardins, l'arbrat, el mateix Bòdum (símbol de la ciutat), parc infantil, fonts, etc.
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta proposta no s’inclou a la fase de votació dels pressupostos participatius 2023 és una actuació
que ja està planificada des de l’Ajuntament.
Referència: 930 i 890 (proposta duplicada)

110. Arreglar la Pl Pearson perquè quan plogui no baixi l’aigua i
la sorra cap a l’Av Barcelona.
Proposta original
Quan plou, la sorra de la Plaça Pearson baixa cap a l’Avinguda de Barcelona i el Carrer Josep Serra I els
registres de les clavegueres es tapen, de forma que no absorbeixen l’aigua i s’hi fan basalts.
Caldria trobar una solució definitiva que evités que en el futur això segueixi passant
Resposta dels serveis tècnics
Aquesta proposta no s’inclou a la fase de votació dels pressupostos participatius 2023 és una actuació
que ja està planificada des de l’Ajuntament.
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Referència: 957

111. Resoldre l’estancament i filtratge de l’aigua a l’alçada del
Carrer Orió amb Avinguda Astronomia
Proposta original
A l’alçada del Carrer Orió amb Avinguda Astronomia, cada cop que plou l’aigua queda estancada, i a més
es filtra a l’inferior de l’edifici, amb els problemes que això genera. Es demana que es doni una sol·lució
a aquest problema, que ja ha estat notificat anteriorment a l’Ajuntament Comentaris: El mes de gener/
febrer ja es va comunicar a l’Ajuntament, i el tècnic va dir que en un o dos mesos s’arreglaria, però
encara no s’ha fet res.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.
Referència: 958

SALUT PÚBLICA
112. Espais frescos per a les onades de calor
Proposta original
Cada cop són més habituals els cops o les onades de calor, que afecten al conjunt de la població, però
especialment a determinats col·lectius més vulnerables. Caldria identificar els centre cívics i/o altres
equipaments públics que puguin servir com a “espais frescos” quan hi ha onades de calor, de forma que
la ciutadania que ho necessiti els conegui i els pugui utilitzar. Això suposa fer un “Catàleg d’espais” però
també, si calgués, preveure la inversió econòmica pertinent per condicionar els espais que puguin ser
necessaris per poder disposar d’espais frescos en el conjunt de la ciutat.
Comentaris durant la sessio; S’informa que aquest mes s’ha aprovat una moció en el ple de l’Ajuntament
per elaborar el catàleg d’” Espais frescos” de la ciutat.
Es comenta que en aquest projecte d’inversió per als pressupostos participatius es poden incloure tant
“zones d’ombra a l’espai públic” com inversions en equipaments “de totxo”.
Resposta dels serveis tècnics
Ja s'ha fet aquest estiu el programa de "refugis climàtics"
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-s2019equipa-amb-refugis-climatics-i-fonts-recreativesper-combatre-els-efectes-de-la-calor
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Referència: 914

SERVEIS SOCIALS

113. Suport a la ciutadania a l’hora de tramitar ajudes
Proposta original
Descripció :Cada cop son més els tràmits que cal fer per a sol·licitar ajudes( com per exemple la nova
ajuda de 200 euros que proposa el govern central) i cada cop és més habitual que aquest tràmits s’hagin
de fer de forma virtual; Es proposa que l’Ajuntament s’impliqui activament a l’hora de donar a conèixer
aquestes ajudes i suports, de forma que tothom les conegui i per tant ningú en quedi exclòs
Es proposa que es procuri simplificar al màxim aquests tràmits, i que es doni suport, des dels serveis
municipals;(OAC, agents cívics o altres) a les persones que tinguin dificultats per fer-ho, de forma que
ningú quedi exclòs a causa de la complexitat dels tràmits que cal realitzar.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis municipals.
Referència: 964

114. Habitatge per persones amb diversitat funcional

Proposta original
Només hi ha uns 12 pisos per a persones amb diversitat funcional a Rubí, completament insuficient per
a tota la població que ho necessita, ja sigui perquè són dependents i no poden treballar però sí viure en
un pis compartit amb suport, o perquè són dependents i no poden o volen viure amb la família. És una
necessitat urgent i indiscutible per oferir-los una vida digna i que puguin triar, ells o les famílies, on
viure.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc
es podria incloure en el Pressupost participatiu 2023 . (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
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Referència: 838

SUPORT A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

115. Fomentar la relació intercultural
Proposta original
Hi ha molta gent gran que o no pot anar a comprar, o no té ningú amb qui xerrar o sortir al carrer. Hi ha
molt jove amb molt de temps lliure. Es podria fomentar que els joves fecin aquests "serveis" a canvi de
punts o entrades per concerts o cursos municipals, O una entrada per la piscina, etc..
Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 899

116. Ajudes a les persones amb discapacitat, dones o persones
grans que tenen problemes familiars o pateixen
maltractament.
Proposta original
Hola buenas yo tengo una discapacidad y problemas con mi familia y mi peticion es que se
ayude a las personas que como yo no pueden seguir viviendo con sus familias por problemas
graves como el maltrato por ejemploy no pueden vivir por su cuenta por otros problemas
como discapacidad o falta de medios por medios como residencias albergues pisos o
simplemente un servicio de mediacion familiar
Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 919

117. Fomentar activitats per a la gent gran
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Proposta original
Per la gent gran que està a casa i no vol anar a una residencia, es podrien fer més activitats a les AAVV o
casals : risoterapia, gimnastica, relaxació, pintura, coordinació de moviments, memoria, concursos de
domino, escacs. Si ara es fa algo així, no hi ha informació, potser s'hauria de publicitar
Resposta dels serveis tècnics
La proposta fa referència a un servei o activitat.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 900

TRANSPORT PÚBLIC

118. Connexió de bus entre els caps de Rubí i els hospitals de
Terrassa
Proposta original
Tot i que els CAPS i CUAP de Rubí tenen cada cop una borsa més amplia de serveis, hi ha molts pacients
que prefereixen ( o necessiten ) l’atenció en un servei més especialitzat, el que suposa haver de
traslladar-se als diferents centres sanitaris de Terrassa.</p><p>Per aquest motiu es proposa que
s’estableixi una bona connexió en transport públic (bus ) entre els centres sanitaris de Rubí i els de
Terrassa, tant pel que fa a que les connexions siguin el més directes possibles, com pel que fa a les
freqüències de pas
Resposta dels serveis tècnics
Aquest àmbit no és de competència municipal
Referència:915

119. Autobús a demanda a Sant Muç i altres urbanitzacions
Proposta original
A Sant Muç, l'autobús de línia només passa per l'avinguda Can Tapis pràcticament, deixant la resta de la
urbanització sense transport públic. La proposta consisteix en un servei d'autobús a demanda per
diferents parades noves. Els usuaris, amb una app i amb temps, podrien demanar que l'autobús passés
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per una de les parades establertes. L'autobús comunicaria el barri amb el centre de la població i amb
l'estació de FGC. Es podria ampliar a les altres urbanitzacions. Es fa a altres poblacions.
Resposta dels serveis tècnics
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta i també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament. (Veure
criteris per a la inclusió de propostes)
Referència:843

120. Autobús a la platja
Proposta original
Es podria habilitar una línia de bus de Rubí a alguna platja propera per tal de promocionar el transport
públic per davant del privat i ciudar així el medi ambient.
Resposta dels serveis tècnics
Aquest àmbit no és de competència municipal
Referència:852

VERD URBÀ

121. Cobertura vegetal en la fachada lateral de la iglesia de San
Pedro
Proposta original
Al ser una plaza de hormigón y la fachada de piedra desnuda, creo que seria visualmente conveniente
colocar setos perennes junto a la fachada. Mejoraria esteticamente, seria más amable como entorno y
protegería la fachada de balonazos y otras actividades
Resposta dels serveis tècnics
La façana de l’església és una propietat privada.
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Referència: 858

122. Recuperació del Torrent dels Alous i vigilar que no s'hi
facin abocaments
Proposta original
Es una zona natural del municipi que està molt deixada i caldria rehabilitar-la i condicionar-la També
caldria vigilar que les empreses de l'entorn no hi facin abocaments ( especialment els dies que plou, que
és quan aprofiten per fer-ho)
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament, i es faci un requeriment a les empreses perquè no hi facin
abocaments.
Referència: 861

123. Arreglar la riera per poder-hi passejar a peu o en bici
Proposta original
Habilitat una zona de passeig a l'entorn de la riera, on s'hi pugui anar a peu i en bici
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes.
Per altra part, per a la realització de qualsevol intervenció cal l’autorització prèvia de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
Referència: 864

124. Renaturalizar las calles, esquinas y plazas
Proposta original
Tras la crisis sanitaria, el debate acerca de la mala planificación de las ciudades ha ocupado mucho
espacio mediático y se habla más que nunca de repensar el tejido urbano, concretamente en
“Renaturalizar los espacios”. Rubí cuenta con más bolardos y pivotes de metal que árboles y esta
tendencia hay que revertirla.
Instalación de arboles mediante macetas en superficie, de acero u hormigón, en todos aquellos
espacios disponibles.
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Revisar las zonas verdes de la ciudad y plantar más arboles.

Resposta dels serveis tècnics
La proposta no indica espais concrets, pel que és massa genèrica per poder-se incloure en els
pressupostos participatius 2023
L’ajuntament ja té previst dins el seu programa d’actuació, el manteniment i millora dels espais verds, i
la pacificació d’alguns espais de la ciutat per fer-la més amable.
Referència: 831

125. Arranjament i manteniment digne de les zones verdes:
augment de dotació i pressupost a l'àrea de parcs i jardins
Proposta original
Rubí està descuidat respecte al manteniment i arranjament de zones verdes, no només parcs i rotondes,
existeixen els arbres, les males herbes al voltant d'aquests, a les voreres...Seria difícil escollir una zona
de Rubí on no passa això. Al meu parer fa falta augmentar la dotació i pressupost de parcs i jardins.
Falten operaris i temps dedicat. Els recursos són insuficients, tenim el servei dedicat a un poble i ja som
una ciutat. Fer un Rubí més amable passa també per tenir tot més cuidat.
Resposta dels serveis tècnics
La realització d’aquesta proposta no es considera una inversió.
Els pressupostos participatius només inclouen propostes d’inversions, pel que no es pot incloure
aquesta proposta. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Es trasllada a l’àrea responsable perquè en faci una valoració, i si tècnicament és viable, es realitzi des
dels serveis de manteniment de l’ajuntament.
Referència: 879

126. Aprofitament de l'aigua procedent de la EDAR de Terrassa
per a reg
Proposta original
La EDAR de Terrassa porta un conducte amb una gran quantitat d'aigua depurada fins a la cruïlla
indicada a la imatge i es llença a la riera.
Proposo aprofitar una part d'aquesta aigua per a reg dels horts urbans que hi ha al costat i de zones
verdes properes.
Aquesta aigua passa a la EDAR per uns filtres químics i biològics que la pot fer fa apta per a reg segons
les dades de la pròpia ACA que mostro al document adjunt.
Gairebé només cal una bomba per fer pujar l'aigua un desnivell d'uns 30 m.

Resposta dels serveis tècnics
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La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
La EDAR de Terrassa no és competència de l’Ajuntament de Rubi, pel que prèviament caldria fer un
acord de competències.
Referència: 905

127. Limpieza de calles - Agua regenerada
Proposta original
Las calles de Rubí están siempre sucias (excepto cuando llueve), es una realidad en nuestra ciudad, tanto
por incivismo como por falta de limpieza municipal. Se podría redactar un proyecto para el
aprovechamiento del agua de la depuradora de Rubí, una vez depurada y tratada, para el baldeo de
calles e incluso el riego de zonas verdes.
Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 842

ALTRES

128. Línea eléctrica subterránea en Can Vallhonrat
Proposta original
Substituir el actual sistema eléctrico exterior, que está en muy malas condiciones, por un sistema de
cableado subterráneo a la vez que actuar contra la gran cantidad de torres de alta tensión que se
encuentran en esta zona.
Esta modificación beneficiaría a toda la población en general ya que son numerosos los estudios que
relacionan la exposición a campos electromagnéticos con graves problemas de salud, tales como el
cáncer.
Can Vallhonrat ha de ser un lugar seguro para habitar y transitar.Resposta dels serveis tècnics
La proposta té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte
en el Pressupost Participatiu 2023. (Veure criteris per a la inclusió de propostes)
Referència: 856
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