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Sessió de treball de pressupostos participatius 

 en el Consell Municipal de la Salut 

Dilluns 5 de juliol de 2021 
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Resum del Taller participatiu 

• Dia: Dilluns 5 de juliol de 2021 

• Lloc: Reunió online via ZOOM  

• Hora: de 18 a 19.30h 

• Participants: Membres del Consell de la Gent Gran de Rubí. 

 

Pau Navarro, regidor de Participació Ciutadana, dona la benvinguda, agraeix l’assistència i explica els elements claus 

dels pressupostos participatius de Rubí. També explica que en aquesta edició, amb l’objectiu d’ampliar i millora la 

participació, s’han incorporat alguns consells al procés de pressupostos participatius 2022 de Rubí. 

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 Suports 

Rehabilitar un equipament i destinar-lo a les dones 4 

Locals per a activitats de prescripció social, que es puguin cedir a entitats i 
organitzacions que treballen en aquest àmbit 

4 

APP que reculli els recursos per a la prescripció social a Rubí 3 

Adequar l’entorn del CAP Sant Genís.  3 

Local social per fer activitats de prescripció social a prop del CAP Sant Genís. 1 

Adequació, pacificació i millora de l’accessibilitat de l’Avinguda de 
Castellbisbal 

 

Pacificació del trànsit en els entorns escolars  

Rehabilitar les Torres Massana- Torre de la Llebre  

Donar un destí al solar del Carrer Prim amb Pl Pearson  

Transport públic per accedir al CAP Sant Genís  

Equipament esportiu i piscina gran a la zona oest de la ciutat  

  

  

  

  

  

 

• A priori, si totes les propostes fossin tècnicament valides, quedarien seleccionades per passar directament a 

votació les propostes assenyalades de color verd de fons.      
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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.  

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. 

S’agraeix l’assistència i col·laboració de totes les persones que hi han participat i es tanca la dinàmica.  

 

 

Participants al taller: 

- Rut 

- Mireia Gascón 

- Xavi Pañart 

- Laura Arias  

- Joan Castelló 

- Pilar Álvarez 

Assistents per part de l’organització; 

- Pau Navarro- Regidor de Participació Ciutadana 

- Mar Lobato- Responsable de l’àrea de Bon Govern 

- Encarna Medel- Tècnica de Salut 

- Carmen Gracia- Tècnica de salut 

- Xavier Tort Casals- Dinamitzador del taller 
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Títol: 

1- APP que reculli els recursos per a la prescripció social a 
Rubí 

Descripció : 
Els recursos per a la prescripció social son un element cabdal en la gestió dels usuaris del sistema de salut, ja que 
enlloc de medicalitzar, permet derivar a projectes o serveis que donen recursos i suport als i les persones usuàries.  
 
Per tal de donar a conèixer els recursos existents i facilitar l’accés, tant per als professionals com per als usuaris, es 
proposa construir una app que serveixi de suport per poder-hi incloure els diferents serveis i recursos existents a la 
ciutat.  
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

   (3) 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

2- Adequació, pacificació  i millora de l’accessibilitat de 
l’Avinguda de Castellbisbal. 

Descripció : 
Aquesta avinguda, que connecta el centre de Rubí amb les urbanitzacions, i que és una via important de la ciutat, 
no està condicionada. 
Es proposa pacificar aquesta via, de forma que doni servei a les persones que van a peu o en bicicleta, millorant la 
connectivitat de la ciutat, i promovent alhora hàbits saludables i una mobilitat més sostenible.  
Aquest espai actualment no te verd urbà ni convida a passejar-se. 
En aquest marc, es proposa recuperar, en aquest projecte, la proposta que es va presentar l’any 2018 en els 
Pressupostos participatius de Rubí  
En el cas de que el projecte superi els 125.000 euros, es proposta que es presenti una primera fase, que es pugui 
realitzar amb aquest import.  
S’adjunta l’enllaç a una noticia que fa referència a la proposta  
https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/ampa-rivo-rubeo-si-rubi-es-ciutat-amiga-de-la-infancia-que-es-
noti_1976234102.html 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
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Títol: 

3- Pacificació del trànsit en els entorns escolars 
Descripció : 
Es proposa realitzar un projecte, que complementi la iniciativa dels camins escolars, que permeti pacificar el trànsit 
en els entorns de les escoles.  
Això tindria com a beneficis millorar la mobilitat a peu, reduir la contaminació de l’aire i acústica, i augmentar el 
verd urbà. 
 
Com a referència, s’adjunta la següent pàgina web https://entornosescolares.es 
 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 
 

 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

4- Rehabilitar un equipament i destinar-lo a les dones 
Descripció : 
 
Es proposa rehabilitat algun equipament que sigui de titularitat municipal, i que es destini a la dona, com a centre 
d’empoderament de la dona, centre de referència en temes de salut, violència masclista. Etc. 
 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

   (4) 

 

 

https://entornosescolares.es/
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Títol: 

5- Rehabilitar les Torres Massana- Torre de la llebre 
Descripció : 
Es proposta la rehabilitació de l’edifici “abandonat” que hi ha a l’Avinguda de les Torres, per convertir-lo com a 
equipament municipal, que pugui donar serveis a la ciutat .  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 
 

 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

6-  Donar un destí al solar del carrer Prim amb pl- Pearson 
(Solars buits- plens) 

Descripció : 
 
És un solar en un lloc privilegiat, al centre de la ciutat, que està infrautilitzat. 
Seria idoni per construir-hi un centre cívic o un equipament per a la zona. 
O si no es pot ( per la qualificació urbanística), valorar també la possibilitat de fer habitatge social,. I fer el centre 
cívic als antics cinemes de Rubí, al barri de les Torres  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihu6OwssXhAhWxx4UKHcDNBEcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.rubi.cat%2Ffitxers%2Fdocuments-ok%2Farea-de-cohesio-social-i-serveis-a-les-persones%2Fcultura%2Fconcursos%2Flogo-color-ajuntament.jpg%2Fview&psig=AOvVaw2ksg7K8eCRk2Sa8MzIxlT1&ust=1554981158057902
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihu6OwssXhAhWxx4UKHcDNBEcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.rubi.cat%2Ffitxers%2Fdocuments-ok%2Farea-de-cohesio-social-i-serveis-a-les-persones%2Fcultura%2Fconcursos%2Flogo-color-ajuntament.jpg%2Fview&psig=AOvVaw2ksg7K8eCRk2Sa8MzIxlT1&ust=1554981158057902


7 
 

                                                                                                                  

Títol: 

7- Adequar l’entorn del CAP Sant Genís 
Descripció : 
L’edifici del CAP de Sant Genís és molt maco, però està en una zona molt desangelada, ja que es un solar buit, on 
només de tan en quan es fa una neteja de les herbes que hi creixen.  
Es proposa que es faci un projecte per convertir aquest espai en un entorn amable per al ciutadà, i que faci més 
amable accedir al CAP 
Es podria enjardinar, i posar aquells elements de mobiliari urbà que es consideri més adequats per al lloc, per 
donar servei als usuaris del CAP (arbrat, enjardinament, bancs, font, etc.).  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  

 (3) 

 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

8- Transport públic per accedir al CAP Sant Genís 
Descripció : 
La comunicació en transport públic per accedir al CAP de Sant Genís és escàs. El servei de bus és limitat, i en 
general no està ben comunicat. 
Als usuaris de les urbanitzacions els costa d’arribar, i cal tenir present, a més, que en general la població usuària del 
CAP ha augmentat molt en els darrers anys. 
Per aquest motiu es proposa que es redimensioni l’oferta de transport públic per accedir al CAP de Sant Genis.  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
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Títol: 

9- Local social per fer activitats de prescripció social a 
prop del CAP de Sant Genís.  

Descripció : 
Per tal de donar un millor servei als usuaris del CAP , es proposa que a prop d’aquest equipament es pugui habilitar 
algun tipus de local o espai on es puguin realitzar els tallers, serveis i altres activitats de prescripció social. 
I que aquest espai també podria donar servei com a espai social de la zona.  
 
En aquest sentit, es planteja que seria adequat que aquest equipament formi part d’un model de xarxa de centres 
cívics que donin resposta a les necessitats dels veïns en els diferents territoris. 
 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

(1) 

 

                                                                                                                  

Títol: 

10- Locals per a activitats de prescripció social, que es 
pugui cedir a entitats i organitzacions que treballen en 
aquest àmbit 

-Descripció : 
S’exposa que organitzacions que actualment estan fent projectes i activitats de prescripció social no poden 
augmentar la seva oferta per manca de més espai. 
Per aquest motiu es proposa que es puguin posar en marxa nous locals on es puguin realitzar aquestes activitats, i 
que permetin donar servei al conjunt de la població de Rubí. 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

(4) 
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Títol: 

11- Equipament esportiu i piscina gran a la zona oest. 
Descripció : 
En aquests moment Rubí disposa de Can Rosàs i la piscina municipal, que donen servei a la zona est de la ciutat.  
Es proposa crear nous equipaments esportius i de piscina en una altra ubicació, que doni servei a la zona oest de la 
ciutat, i en especial a la gent gran de la zona oest. 
 
Es planteja com a una possible ubicació ( només a títol orientatiu) Can Piocosa.  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
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