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Sessió de treball de pressupostos participatius 

 en el Consell Municipal de la Formació Professional  

Dimecres 7 de juliol de 2021 
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Resum del Taller participatiu 
• Dia: Dimecres 7 de juliol de 2021 

• Lloc: Reunió online via ZOOM  

• Hora: de 9 a 10.30h 

• Participants: Membres del Consell de la Formació professional 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 

Habilitar l’entorn de l’Escardivol com a espai de lleure i activitats 7 

Ampliació dels espais del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol 5 

Adequació d’espais i dotació de materials per a la formació de joves 5 

Espai per a activitats educatives a l’aire lliure a l’Arboretum 4 

Aparcament per a bicis i patinets en 5 indrets de la ciutat 3 

Condicionar l’espai exterior del Rubí Forma  0 

Itineraris per a bici i patinet pel centre de Rubí  0 

Adequar el pàrquing que hi ha a la Plana de Can Betran amb Passatge de Sant 
Gaietà 

0 

Adequar el punt de recollida d’autocars 0 

Mòdul o espai per fer parkour 0 

Parc infantil de El Pinar, sense cotxes a prop 0 

 

• 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.  

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. 
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Participants al taller: 

- Beth Adelantado 

- Jordi (Cicles Balmes) 

- Encarna Medel 

- Oscar del Barrio 

- José Luis  (Institut  JV Foix 

- Candi Casadevall 

- Sonia Jiménez 

- Sandra (Joventut) 

- Joan Cortés 

- Eva Poch 

Assistents per part de l’organització; 

- Pau Navarro- Regidor de Participació Ciutadana 

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

- Xavier Tort Casals- Dinamitzador del taller 
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Títol: 

1 -Ampliació dels espais del Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol 

Descripció : 
Es proposa ampliar els espais d’aquest centre per poder treballar els programa de transició a la vida adulta dels 
joves de 20/21 anys. 
Espais en el que es puguin fer taller i les activitats corresponents 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

  (5) 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

2- Condicionar l’espai exterior de Rubí Forma 
Descripció : 
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.  
 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
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Títol: 

3- Habilitar l’entorn de l’Escardivol com a espai de lleure i 
activitats. 

Descripció : 
El Centre Escardivol acull diversos serveis formatius ( escola bressol, escola de música, radio, etc. 
L’espai que hi ha entre l’equipament, correus i la zona d’aparcament, tot i ser molt cèntrica, no està urbanitzat. 
Es proposa que s’urbanitzi aquest espai, de forma que integri els diferents equipaments i serveis que hi ha a 
l’entorn. 
I que aquest espai estigui pensat per poder-hi fer activitats a l’aire lliure dels serveis que hi ha a l’Escardivol, com 
per exemple concerts de l’escola de música, activitats artístiques o un programa de radio en obert. 
Que sigui un espai de lleure i que generi sinèrgies entre tots els equipaments que hi ha a l’entorn. 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  

    (7) 

 
 

                                                                                                                  

Títol: 

4- Aparcament per a bicis i patinets en 5 indrets de la 
ciutat 

Descripció : 
Cada cop és més habitual l’ús de Bicicletes o patinets per moure’s per la ciutat 
 
Es proposa crear 5 aparcaments en les següents ubicacions: A l’Escardivol, a Can Serra, A Rubí Forma, a la 
biblioteca i a la plaça Salvador Allende. 
 
Es proposa la possibilitat que aquests puguin estar connectats a plaques solars  (dins del projecte Rubí brilla) per a 
la càrrega de patinets elèctrics. 
 
La dotació d’aparcaments d’aquest tipus resoldria problemes com els que exposen els alumnes d’algun centre, que 
acaben a les 2, i a les 3 han d’entrar a fer pràctiques, i que amb el transport públic no arriben a temps.  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

 (3) 
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Títol: 

5- Itineraris per a bici i patinet pel centre de Rubí 
Descripció : 
Cada cop és més habitual que la gent utilitzi el patinet  (elèctric o no) o la bicicleta per a desplaçaments de 
proximitat. 
Però és un problema travessar el centre de Rubí, ja que és peatonal.  
Es proposa que es senyalitzin itineraris pel centre per on es pugui circular amb aquests vehicles, de forma que la 
gent pugui saber per on poden passar o no. 
I es proposa també que es faci una campanya divulgativa per donar-ho a conèixer. 
 
 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 
 

 

                                                                                                                  

Títol: 

6- Adequar el pàrquing que hi ha a la Plana de Can 
Bertran amb Passatge Sant Gaietà  (darrere la 
biblioteca) 

Descripció : 
Actualment és un descampat de terra. 
Des del Centre Balmes, es planteja que els alumnes de grau superior són majos de 18 anys i molts d’ells es 
desplacen en cotxe. Això suposa una dificultat per accedir i aparcar, ja que al voltant els carrers son estrets i hi ha 
poques places. 
Es proposa adequar el pàrquing que hi ha darrera la biblioteca, per tal que es pugui usar en condicions, i s’habilitin 
el màxim nombre de placés d’aparcament. 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
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Títol: 

7-  Adequar el punt de recollida d’autocars 
Descripció : 
Actualment el punt de recollida d’autocars per a activitats està situat a l’Avinguda de l’Estatut. 
Els conductors es queixen de les molèsties que suposen les branques dels arbrer. 
I també és un problema a l’hora de sortir, ja que els carrers del voltant són estrets. 
Es proposa que doni resposta a aquest dèficit, ja sigui remodelant i condicionant aquest espai, o definint un altre 
punt de recollida que tingui les condicions adequades. 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 
 

 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

8- Mòdul o espai per fer parkour 
Descripció : 
Aquesta és una pràctica que te força seguidors entre la gent jove, i que no disposa d’un espai per realitzar-la en 
unes condicions adequades de seguretat. 
Es proposa que es pugui crear un espai a la ciutat on es pugui practicar, com per exemple a la zona on actualment 
hi ha l’skateparc i que reuneixi les condicions de seguretat adequades. 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  

 (3) 

 

 

 

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


8 
 

                                                                                                                  

Títol: 

9- Parc infantil de El Pinar, sense cotxes a prop 
Descripció : 
Al barri de El Pinar hi ha una zona d’oci per a nens que està al costat d’un pas de vianants, la qual cosa genera 
inseguretat i obliga a estar molt pendent dels nens i les nenes tota l’estona 
 
Es planteja que es resolgui aquesta situació, ja sigui modificant el parc actual o el pas de vianants, per separar el 
parc del trànsit de cotxes, o si no és possible que es busqui una altra ubicació més adequada. 
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 
 

 

 

                                                                                                                  

Títol: 

10- Adequació d’espais i dotació de materials per a la 
formació de joves 

Descripció : 
Ja hi ha detectada la necessitat de disposar d’una oferta formativa molt pràctica i adaptada a l’entorn laboral 
adreçada al col·lectiu de joves que queden exclosos dels cicles formatius, que no acaben els estudis i queden en el 
“Limbo”. 
En aquests casos es requereix d’una formació molt pràctica i adaptada a l’entorn laboral immediat. 
Es proposa l’adequació d’espais per a la realització d’aquest tipus de formació, i de la dotació dels equips i 
materials que siguin necessaris  
Actualment Rubí forma està saturat, i no disposa del material específic.  
 
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

    (5) 
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Títol: 

11- Espai per a activitats educatives a l’aire lliure a 
l’Arboretum 

-Descripció : 
L’experiència del COVID ha posat de manifest la importància de disposar d’espais a l’aire lliure per a la realització 
d’activitats educatives. 
Es proposa habilitar a l’espai de l’Arboretum taules i cadires que permetin fer aquestes formacions. 
Això donaria més vida a aquest espai, que actualment està infrautilitzat. 
A més, el fet que es tanqui per les nits permetria evitar que aquest espai es converteixi en un espai problemàtic en 
horaris nocturns 
En tot cas, es planteja també la reflexió que aquest espai requereix d’un millor manteniment, per treure’n el 
màxim potencial.  
 

Comentaris: 
 

Vots:  
 

(4) 
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