Sessió de treball de pressupostos participatius en el
Consell Municipal de la Gent Gran
Dilluns 27 de juny de 2022
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Resum del Taller participatiu
•
•
•
•

Dia: Dilluns 27 de juny
Lloc: Auditori del Rubí Forma
Hora: de 9.30h a 11.30h
Participants: Membres del Consell de la Gent Gran de Rubí.

Elena Montesinos, regidora de Participació Ciutadana, dona la benvinguda i agraeix l’assistència.
També participa a la sessió Mar Lobato, tècnica municipal responsable de l’Àrea de Bon Govern.
Xavier Tort explica ràpidament les fases del procés participatiu i els objectius del taller:
A continuació es fa una ronda de presentació de totes les persones participants.
Un cop feta la presentació, es demana a totes les persones que hi participen que pensin les
propostes que volen presentar durant la sessió.
Es dona la paraula a cadascuna de les persones assistents. Cadascuna d’elles presenta les seves
propostes, i les explica a la resta de participants. Durant aquestes presentacions es demanen
aclariments i detalls, quan és necessari, tant per part dels participants com des de l’organització.
Un cop presentades totes les propostes i resolts els dubtes, es demana als participants que donin
suport a fins a 3 propostes.
Un cop realitzada la priorització s’ordenen les accions de més a menys votades.
Proposta
Fonts d’aigua ubicades en recorreguts de trànsit diari de la gent gran que
també siguin un espai de relació social.
Ampliació de l’espai del Casal de Gent Gran de Rubí del carrer Magallanes
Anivellar el terra de la sala annexa del Celler
Foment del civisme en l’àmbit de la neteja
Lavabos públics
Arreglar la Pl. Pearson perquè quan plogui no baixi l’aigua i la sorra cap a l’AV.
Barcelona
Resoldre l’estancament i filtratge de l’aigua a l’alçada del Carrer Orió amb Av.
Electricitat
Lavabo públic al Circuit de la Llana
Anivellar el terra a la zona dels contenidors del carrer Iriarte
Materials de suport per a la feina dels agents cívics
Pas de vianants a l’alçada del pont de l’autopista que porta al centre comercial
Suport a la ciutadania a l’hora de tramitar ajudes.
•

Suports
4
4
3
1
1
1
1

A priori, si totes les propostes fossin tècnicament valides, quedarien seleccionades per
passar directament a votació les propostes assenyalades de color verd de fons.

Es recorda que caldrà que totes les propostes prioritzades siguin validades tècnicament, per tal
de garantir que reuneixen els criteris tècnics establerts i que el seu import no superi els 125.000
euros.
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Finalment, es recorda que la proposta del taller que hagi obtingut més suports i que sigui
tècnicament viable passarà directament a la fase de votació.
La resta de propostes s’incorporaran al procés, per tal que siguin validades tècnicament, i les
que compleixin els requisits, passin a la fase de priorització.
També s’acorda que durant les fases de priorització i votació, des del Consell Municipal de la
Gent Gran se’ls donarà suport per tal que hi puguin participar.
S’agraeix l’assistència i col·laboració de totes les persones que hi han participat i es tanca la
dinàmica.

Aportacions prèvies

Prèviament a la ronda de presentació de propostes, un dels membres del consell aporta una
sèrie de reflexions, que es recullen a continuació:

-

-

Que fora bo que el taller es convoqués amb més antelació de forma que
els membres del consell disposin de temps per poder treballar les
propostes i comentar-les amb altres persones
Que la data del taller és poc adequada, ja que al mes de juny ja no hi ha
reunions i a la pràctica ja estem amb la lògica d’estiu. Es proposa que es
convoqui, per exemple, els mesos d’abril o maig.

-

Es fa referència també a les dificultats per accedir a la OAC per a fer
qualsevol tràmit, ja que actualment cal demanar cita prèvia. Es planteja
que cal simplificar i fer més àgils els procediments, inclòs el de l’accés a
l’OAC.

-

Cal millorar la comunicació de l’Ajuntament, per tal que la ciutadania en
general conegui millor el que es fa des de l’administració municipal, i en
especial pel que fa a la convocatòria d’actes o reunions.
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Títol:

Fonts d’aigua ubicades en recorreguts de trànsit diari que fa la gent gran, que
no només serveixin per beure, sinó que siguin un espai social de relació.
Descripció :
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.

Comentaris:
Vots:

  (4)

Títol:

Ampliació de l’espai del Casal de Gent Gran de Rubí del Carrer
Magallanes
Descripció :
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.

Comentaris:
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
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Vots:

   (4)

Títol:

Anivellar el terra de la sala annexa del Celler
Descripció :
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.

Comentaris:
Vots:

  (3)

Títol:

Foment del civisme en l’àmbit de la neteja
Descripció :
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.
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-

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

Comentaris:
Vots:

 (1)

Títol:

Lavabos públics
Descripció :
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.
Comentaris:
Vots:

 (1)

Títol:

Arreglar la Pl Pearson perquè quan plogui no baixi l’aigua i la sorra cap a
l’Av Barcelona.
Descripció :
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.
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Comentaris:
Vots:

 (1)

Títol:

Resoldre l’estancament i filtratge de l’aigua a l’alçada del Carrer Orió
amb Avinguda de l’Electricitat
Descripció :
A l’alçada del Carrer Orió amb Avinguda de l’Electricitat, 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.
Vots:

 (1)

Títol:

Lavabo públic al Circuit de la Llana
Descripció :
Al circuit de la llana no hi ha cap lavabo públic.
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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,

Comentaris:
Es vincula a la proposta que demana més lavabos públics a la ciutat
Vots:

Títol:

Anivellar el terra a la zona dels contenidors del carrer Uriarte
Descripció :
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.

Comentaris:
Vots:

Títol:

Materials de suport per a la feina dels agents cívics
Descripció :
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)

Comentaris:
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Vots:

Títol:

Pas de vianants a l’alçada del pont de l’autopista que porta al centre
comercial
Descripció :
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

Comentaris:
Vots:

Títol:

Suport a la ciutadania a l’hora de tramitar ajudes
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.

Comentaris:
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Vots:
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