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PROPOSTES ACCEPTADES, I QUE ES 

PRESENTEN A VOTACIÓ 
 

1. Arreglar la vorera de l’Avinguda Can Fatjó  en els espais en els 

que hi ha habitatges.   

Ampliar i condicionar la vorera, amb un ample final d’aproximadament 2 metres. 

Cal preveure que comporti la supressió d’algunes places d’aparcament. 

Import: 60.000 euros 

Referència: 370 

Proposta original: Arreglar la acera de la Avenida de Can Fatjó donde hay cases y viviendas.  

La acera no se ha arreglado desde hace por lo menos 30 o 40 años.  

Es muy estrecha y además tiene agujeros, baldosas levantadas, lo que es un peligro para los peatones y 
genera muchos problemas para ir con el carrito de los niños o con el carro de la compra 

Se propone que se arregle y condicione esta acera, para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas. 

 

 

2. Adequar l’entrada de l’aparcament de la Plaça Salvador 

Allende, per millorar la seguretat 

Actuació de l’entrada de l’aparcament per evitar que els nens i nenes que juguen en aquesta àrea 

puguin accedir a les 2 vidrieres que hi ha en aquesta àrea. 

Import: 30.000 euros 

Referència: 371 

Proposta original: Arreglar el Párquing del “Regina” 

En este espacio hay dos cristaleras donde los más pequeños se pueden subir, lo que es un peligro. Se 
propone que se ponga una valla por la zona verde, que es para se pueden subir 
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3. Condicionar el pas de vianants de la carretera de Terrassa 

amb el passeig del Bullidor.   

 

Condicionar el pas de vianants, situat a l’alçada de la farmàcia, per evitar els desnivells i les esquerdes, 

millorant la seguretat dels vianants. 

Import: 25.000 euros 

Referència: 403 

Proposta original: Mejora del paso de peatones de la carretera de Terrassa. 

A la altura de la Farmacia de la carretera de Terrassa. 

Hay grietas y desniveles, y la gente puede caer 

 

 

4. Instal·lar una marquesina a la parada de bus de la Plaça 

Marquès de Barberà 

 

Substitució de l’actual parada, senyalitzada amb un “tòtem” per una marquesina que protegeixi del sol i 

de la pluja 

Import: 10.000 euros 

Referència: 415 

Proposta original: Marquesina en la parada del bus  de la Plaza Marquès Barberà. 

Paradas de bus. Que en lugar de totems haya marquesinas en los lugares en que más se utilizan 

Pl Marquès de Barberà se utiliza mucho, y sólo a un totem.  

Se propuesta que este totem se cambie por una marquesina. 

Y también se propone que se haga un análisis de donde sería necesario sustituir tótems para marquesinas, 
y que si se puede, se incluyan dentro del mismo proyecto de presupuestos participativos 

 

5. Condicionar l’espai exterior del Rubí Forma  

 

Adequar l’espai amb mobiliari urbà i altres elements, de forma que permetin disposar d’un espai de lleure 

i descans per als usuaris/es del centre Rubí Forma. 

Import: 50.000 euros 

Referència: 440 
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Proposta original: Acondicionar el espacio exterior de Rubí Forma 

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.  

 

6. Habilitar l’entorn del Centre Escardívol  com a espai d’oci i 

activitats 

 

Urbanització de l’espai entre el Centre Escarivol, correus i l’aparcament, de forma que integri els diferents 

equipaments i creí un espai d’oci i lleure en el que s’hi puguin realitzar activitats a l’aire lliure. 

Import: 125.000 euros 

Referència: 442 

Proposta original: Habilitar el entorno del Escardivol como espacio de ocio y actividades. 

El Centro Escardivol acoge diversos servicios formativos (guardería, escuela de música, radio, etc.) 

El espacio que hay entre el equipamiento, correos y la zona de aparcamiento, a pesar de ser muy 

céntrica, no está urbanizado 

Se propone que se urbanice este espacio, de forma que integre los diferentes equipamientos y servicios 

que hay en el entorno. 

Y que este espacio esté pensado para poder hacer actividades al aire libre de los servicios que hay en el 

Escardivol, como por ejemplo conciertos de la escuela de música, actividades artísticas o un programa 

de radio en abierto 

Que sea un espacio de ocio y que genere sinergias entre todos los equipamientos que hay en el entorno 

 

7. Aparcament per a bicis i patinets  elèctrics amb plaques solars 

en 3 indrets de la ciutat  

 

Instal·lació de 3 aparcaments per a bicicletes i patinets, connectats a plaques solars, per poder carregar 

les bicis i patinets que siguin elèctrics.  

Import: 125.000 € 
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Referència: 443 i 424 

Propostes originals:  Aparcamiento para bicis y patinetes en 5 lugares de la ciudad  

Cada vez es más habitual el uso de Bicicletas o patinetes para moverse por la ciudad 

Se propone crear 5 aparcamientos en las siguientes ubicaciones: Al Escardivol, en Can Serra, A Rubí 

Forma, en la biblioteca y en la plaza Salvador Allende 

Se propone la posibilidad de que estos puedan estar conectados a placas solares (dentro del proyecto 

Rubí brilla) para la carga de patinetes eléctricos. 

La dotación de aparcamientos de este tipo resolvería problemas como los que exponen los alumnos de 

algún centro, que terminan a las 2, y a las 3 deben entrar a hacer prácticas, y que con el transporte 

público no llegan a tiempo. 

Parking para patinetes eléctricos 

Dirigido a jóvenes que visitan el centro de Rubí o vienen al centro escolar. 

Ubicación: Plaça Salvador Allende. Col.legi Regina Carmeli 

Es una demanda que se solicita hace 2 años. 

Debido al incremento de su uso en estos últimos años, la cercanía de los Juzgados y de la calle 

comercial, es una necesidad para mejorar los servicios de nuestra población 

Se pueden realizar de dos tipologías: eléctricos y manuales. 

 

8. Mòdul per a fer Parkour  

 

Instal·lació d’un aparell per a la pràctica de Parkour, en un espai públic de la ciutat  

Import: 50.000 € 

Referència: 447 

Proposta original: Módulo o espacio para hacer parkour 

Esta es una práctica que tiene muchos seguidores entre la gente joven, y que no dispone de un espacio 
para realizar su trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad 

 

Se propone que se pueda crear un espacio en la ciudad donde se pueda practicar, como por ejemplo en 
la zona donde actualmente está el Skateparc y que reúna las condiciones de seguridad adecuadas 

 

 

9. Espai per a activitats educatives a l’aire lliura a l’Arborètum  

 

Creació d’un espai amb taules i cadires que permeti fer classes a l’aire lliure. 
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Import: 20.000 € 

Referència: 450 

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. 

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 

 

10. Arreglar la pista poliesportiva de Can Vallhonrat 

 

Posar al día i acondicionar la pista poliesportiva de Can Vallhonrat 

Import:   125.000 euros 

Referència: 348 

Proposta original: Arreglar la pista multideporte de Can Vallhonrat 

Hay una pista en can vallhonrat cerca de la avenida pep ventura que tiene unas porterias sin red, canastas 
con tableros rotos y oxidados y la valla del recinto rota y oxidado,tambien se podia reparar el asfalto.Cada 
vez son mas niños y es un peligro de salud que jueguen ahi, por los agujeros la pelota se escapa y puede 
acabar en la carretera que va a molins de rei y el oxido puede ocasionar alguna herida importante.Habría 
que hacer algún acceso a la pista y aprovechar la zona verde de alrededor. 

 

 

 

11. Instal·lació de zones d’ombra en alguns parcs d’esbarjo per 

a gossos  

 

Instal·lació de zones d’ombra en alguns parcs d’esbarjo per a gossos  de la ciutat. 

Import: 60.000 euros 
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Referència: 372 

Proposta original: Instal·lació de zones d’ombra als parcs d’esbarjo per a gossos.  

Hi ha algunes zones d'esbarjo per a gossos que no tenen arbres que donin ombra als usuaris i en 
temporada d'estiu no es poden utilitzar a determinades hores.  

 
Per exemple, la zona d'esbarjo al costat del Duet Sport, té mancança d'ombres. 

 
Proposo instal·lar algunes pèrgoles o algun sistema que doni ombra d'una forma permanent, i si afegim 
alguna planta trepadora que la pugui envoltar, augmentem l'ombra i la frescor de forma natural. 

 

 

12. Ubicació d’un panell informatiu a la plaça del Dr. Guardiet 

que expliqui la evolució històrica de la plaça 

 

Ubicació d’un panell informatiu que expliqui l’evolució històrica de la plaça i de l’Església de Sant Pere, 

així com de les excavacions arqueològiques que s’han realitzat.  

Import: 7.000 € 

Referència: 377 

Proposta original: Panell a la plaça del Dr. Guardiet que expliqui l'evolució històrica de la plaça 

Adreçada a tota la ciutadania, aquesta proposta consisteix en la col·locació d'un panell explicatiu en un 

lloc destacat de la plaça del Dr. Guardiet que mostri l'evolució històrica de la plaça i de l'església de Sant 

Pere, així com les principals excavacions arqueològiques que hi han tingut lloc al llarg dels últims 30 anys 

i que han demostrat la gran antiguitat d'aquest indret, lloc de naixement del Rubí que coneixem avui en 

dia. 

 

13. Creació d’una àrea polivalent pavimentada al barri de Can 

Barceló  

 

Àrea polivalent pavimentada on es pugui fer esport  (basquet, o futbol sala o patinatge), i que també 

permeti la realització d’activitats socials, lúdiques i culturals. 

Inclou la instal·lació de mobiliari urbà (papereres, il·luminació i font). 

Import: 125.000€ 

Referència: 410 

Proposta original: Área pavimentada polivalente en Can Barceló 
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se presenta un solo proyecto (ver documento adjunto) que se decide partir en 3 proyectos (números 28, 
29 y 30) ante la duda de que si se presenta unificado exceda del importe máximo de 125.000 euros 

 

En cuanto a la ubicación propuesta, es una propuesta abierta, en tanto que no se ha podido confirmar 
que el terreno propuesto sea propiedad del Ayuntamiento. 

 

Para esta propuesta en concreto se propone un área pavimentada polivalente 

- Donde se pueda jugar a baloncesto o fútbol sala 

- Que sirva como pista de patinaje 
- Donde se puedan celebrar reuniones y actividades vecinales 

- Y que disponga de papeleras, fuente de agua e iluminación 

 

14.  Creació d’una zona de jocs i lleure infantil i saludable al barri 

de Can Barceló  

 

Àrea de lleure i esbarjo per a infants, amb diferents tipologies d’espais i jocs, i àrea per a la pràctica de 

l’esport a l’aire lliure, amb diferents tipus d’aparells fixes. 

Inclou la instal·lació de mobiliari urbà (papereres, il·luminació i font). 

Import: 125.000€ 

Referència: 411 

Proposta original: Área de recreo infantil y saludable en Can Barceló 

Inicialmente se presenta un solo proyecto (ver documento adjunto) que se decide partir en 3 proyectos 
(números 28, 29 y 30) ante la duda de que si se presenta unificado exceda del importe máximo de 
125.000 euros 

En cuanto a la ubicación propuesta, es una propuesta abierta, en tanto que no se ha podido confirmar 
que el terreno propuesto sea propiedad del Ayuntamiento  

 

Para esta propuesta en concreto se propone: 

- Área de recreo infantil con arenero 

- Zona de experimentación 

- parque infantil 
- Área Cardiosaludable 

- Equipamiento de gimnasia exterior 

- Y que disponga de papeleras, fuente de agua e ilu</p> 

 

15. Creació d’un espai de pícnic al barri de Can Barceló  

 

Àrea de pícnic i d’esbarjo amb taules i barbacoes, en un entorn amb arbrat. 
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Inclou la instal·lació de mobiliari urbà (papereres, il·luminació i font). 

Import 60.000 € 

Referència: 412 i 419 

Proposta original: Área de recreo infantil y saludable en Can Barceló 

Inicialmente se presenta un solo proyecto (ver documento adjunto) que se decide partir en 3 proyectos 
(números 28, 29 y 30) ante la duda de que si se presenta unificado exceda del importe máximo de 
125.000 euros. 

En cuanto a la ubicación propuesta, es una propuesta abierta, en tanto que no se ha podido confirmar 
que el terreno propuesto sea propiedad del Ayuntamiento 

Para esta propuesta en concreto se propone 

- Zona arbolada  
- Con bancos de madera 

- Mesas de picnic.  

- Y que disponga de papeleras, fuente de agua e iluminación</ 

 

Proposta original:  

Se propone que se habilite, en alguna zona de Rubí, un espacio de ocio familiar que tenga espacio para 
picnic y para hacer barbacoas 

No propone ninguna ubicación en concreto 

 

 

16. Condicionar l’aparcament de l’escola Rivo Rubeo i el seu 

entorn  

 

- Condicionar l’aparcament de l’Escola Rivo Rubeo i la seva zona perimetral. 

Import: 125.000 € 

Referència: 413 

Proposta original: Espacio anexo Rivo Rubeo- Adecuarlo 

Marco de referencia: 

>Desde la Escuela se va detrás de un proyecto educativo en el que se prevé un uso de los patios desde 
una perspectiva feminista. Tal y como está el patio actualmente prioriza un juego violento / movido. No 
hay un espacio para hacer juego "tranquilo” 

 

Se ha hecho un trabajo de cómo quisiera que fuera el patio. 

También somos escuela verde, y el patio actual no tiene ninguna relación con el talante de la escuela. 

La escuela está en un lugar donde no hay manera de que haya sombra. Para que tenga mas sombra hay 
que poner palos en medio de la pista, lo que con el diseño actual no es posible 
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Por otra parte el Espacio donde ahora está el parking y que debía ser por un equipamiento, está mal 
cuidado y tiene un uso puntual 

 

Propuesta 

Que el espacio que ahora se utiliza como parking se acondicionan, de forma que durante el horario 
lectivo sea un espacio de patio de la escuela. Y que esto permita hacer que el actual patio se pueda 
rehacer y plantar arbolado, etc. 

Y que fuera del horario escolar quede abierto como equipamiento del barrio. 

Desde la AFA de la Escuela se tiene previsto fe una reunión de trabajo el día 7 de julio, para concretar y 
detallar esta propuesta. Este documento se adjuntará a esta propuesta, de forma que se pueda valorar 
con mayor detalle en la fase de validación de propuestas de los presupuestos participativos 2.022. 

>Si este proyecto se lleva adelante, habría que prever que quede algún espacio donde se puedan 
aparcar coches 

 

Opción B 

si no se puede hacer esto, se pide que se incluya a los presupuestos participativos la propuesta de 
arreglar el parking, pero que no se utilice asfalto ni materiales "duros". Sería suficiente allanar el terreno 
y si hay que poner arena o un material similar. 

Y también que la zona perimetral del parking que actualmente está delimitada con troncos de palmeras 
muertas, adecue de alguna manera, ya que se utiliza mucho. 

 

Ser adjunta como anexo el documento realizado por la AFA del Rivo Rubeo 

 

Altres propostes relacionades:  

Aquest proposta inclou la que es va realitzar d’asfaltar el parking, i que va ser “anul·lada” per la mateixa 

persona que la va presentar (proposta 347) 

 

17. Parc infantil a la Plaça de Can Fatjó  

 

 Adequar i condicionar l’espai de parc infantil a la Plaça de Can Fatjó- 

Import: 125.000 € 

Referència: 369 

Proposta original: Parque infantil en la "Plaça de Can Fatjó"- En la calle Topazi tocando a la calle Brillant 

i arreglar la pista deportiva 

 

Poner juegos infantiles en la zona de recreo que hay situada en la calle Topacio tocando en la calle Brillante 

Arreglar las vallas y los materiales de la pista esportiva que hay detrás del Centro Cívico de Can Fatjó. 
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18. Arreglar la pista esportiva de Can Fatjó 

 

Arreglar el ciment del terra, la tanca de la pista esportiva i condicionar l’entorn. 

Import: 125.000 € 

Referència: 369 

Proposta original: Parque infantil en la "Plaça de Can Fatjó"- En la calle Topazi tocando a la calle Brillant 

i arreglar la pista deportiva 

 

Poner juegos infantiles en la zona de recreo que hay situada en la calle Topacio tocando en la calle Brillante 

Arreglar las vallas y los materiales de la pista esportiva que hay detrás del Centro Cívico de Can Fatjó. 

 

 

19. Adequar l’Àrea de jocs infantils i per a gent gran a Can Mir 

(sector A) 

 

Instal·lació de nous jocs infantils i d’aparells de gimnàstica per a gent gran al parc infantil de Can Mir 

(Sector A) 

Instal·lació de tanques que separin l’àrea de lleure de la zona de recollida de brossa. 

Import: 60.000 euros 

Referència: 441 

Proposta original: Acondicionar el espacio exterior de Rubí Forma 

Al parc infantil del sector A de can mir, falta un gronxador i altres aparells infantils, els que hi han estan 
ronics, i anirien be posar aparells per a gimnàstica per a gent gran 

 

també es podria fe un tancament del punt de recollida de brossa que hi ha devan del parc, així no aniria 
a parar tota la porqueria que vola de la gent marrana que no tira la brossa dins els contenidors, pobles 
mes petits com llança a girona o tenen i queda molt disimulat i estetic. 
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PROPOSTES NO ACCEPTADES, I MOTIVACIÓ: 

 

 

COMERÇ 

20. Instal·lació mercadet fixe a la plaça de Ca’n Oriol  

Proposta original 

Aprofitar l'espai de la plaça de Ca n'Oriol per ubicar el mercadet setmanal.  
La zona està ja pavimentada i ben perimetrada. 
Només caldria construir unes unes estructures fixes tipus tendal al voltant. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta no es pot incloure en els pressupostos participatius 2022 perquè requeriria d’una partida 
econòmica per al seu funcionament. .  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 354 

 

21. Pàrquing gratuït a la zona del mercat.  

Proposta original 

Que se cree una zona de aparcamiento, y que sea gratuita, en la zona del Mercado 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Actualment a la zona del mercat ja hi ha zona d’aparcament gratuïta, amb limitació horària per promoure 
la rotació de vehicles  (zona taronja) 

 

Referència: 383 
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22. Proposta habilitació d’infraestructura pública al mercat  

Proposta original 

Proposta habilitació d'infraestructura pública del Mercat Municipal de Rubí a la Fundació AVAN, 
entitat que presta serveis i suport a persones amb malalties neurològiques i a les seves famílies. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Proposta indefinida y sense detalls que no en permet la seva valoració.  

La proposta també requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que tampoc es 
podria incloure en el Pressupost participatiu 2022. .  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 461 

 

CULTURA 

 

23. Biblioteca de Barri a Ca n’Alzamora - Convertir la casa dels 

indians en centre cultural 

Proposta original 

Les cases abandonades ubicades a Ca n'Alzamora, alguna d'elles de propietat de l'Ajuntament, 
aprofitar-les per fer una segona biblioteca de barri, juntament amb un casal o casa de cultura. 
Per exemple la Casa Salduva. 

 

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 2022.  (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 2022. .  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 365 

 

24. Una biblioteca, centre cultural i  juvenil a les Torres 

Massana 

Proposta original 
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Proposta dirigida a tota la ciutadania. 
Beneficis:    
Donaria servei a un ampli ventall de població.   
Dotaria d'equipaments culturals i socials a aquesta zona.   
L'Ajuntament donaria exemple de protecció del patrimoni de la ciutat.   
Dotaria d'espais de lleure naturals que connectarien amb la zona dels Alous, amb un servei de 
restauració on poder socialitzar.  
Projecció exterior de Rubí per la seva història i polítiques de protecció patrimonial. 

 

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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 359 

 

25. Rehabilitació de les torres Massana- Torre de la llebre  

Proposta original 

Se propuesta la rehabilitación del edificio "abandonado" que hay en la Avenida de las Torres, para 
convertirlo como equipamiento municipal, que pueda dar servicios en la ciudad 

 

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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 429 

 

26. Pàrquing a la biblioteca de Rubí  

Proposta original 

Habilitar en condicions el parking del carrer de la plana de can Bertran de darrere de la biblioteca 
de rubí. Senyalització i asfaltat 

 

Resposta dels serveis tècnics 
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Al ser un terreny privat, correspon al propietari o promotor dur a terme el desenvolupament d’aquesta 
àrea d’actuació.  

 

Referència: 361 

 

27. Adequar el pàrquing de darrera de la biblioteca 

Proposta original 

Actualmente es un descampado de tierra. 

 
 Desde el Centro Balmes, se plantea que los alumnos de grado superior son mayos de 18 años y 
muchos de ellos se desplazan en coche. Esto supone una dificultad para acceder y aparcar, ya 
que alrededor las calles son estrechas y hay pocas plazas. 

 
 Se propone adecuar el parking que hay detrás de la biblioteca, para que se pueda usar en 
condiciones, y habiliten el máximo número de plazas de aparcamiento. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Al ser un terreny privat, correspon al propietari o promotor dur a terme el desenvolupament d’aquesta 
àrea d’actuació.  

 

Referència: 445 

 

28. Entrada rampa biblioteca pel carrer Plana de Can Bertran  

Proposta original 

Habilitar la rampa d'accés per la biblioteca de Rubí des del pàrking i així completar l'accés directe 
a la biblioteca des de allà. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Aquesta entrada esta contemplada com a sortida d’emergència de la biblioteca i no pot ser un accés a 
l’edifici.  

 

Referència: 362 

 

29. Cafeteria a la biblioteca 

Proposta original 

Que se construya una cafeteria en la Biblioteca de Rubí 
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Resposta dels serveis tècnics 

Actualment no es disposa d’espai a la biblioteca per poder-hi ubicar una cafeteria. 

 

Referència:  388 

 

30. Mocadors festa major 

Proposta original 

Se podría realizar pañuelos de tela con el logo del escudo del ayuntamiento y de color Rojo.  

De esta manera todos los años sería el mismo pañuelo así ayudamos al reciclaje (actualmente cada año 
un pañuelo diferente) 

Con los años los Rubinenses nos sintamos identificados con nuestro propio pañuelo de fiesta mayor. 

 

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: 363 

 

 

EDUCACIÓ 

31. Adequació d’espais i dotació de materials per a la formació 

de joves  

Referència: 449 

Proposta original: Adecuación de espacios y dotación de materiales para la formación de jóvenes 

 

Ya hay detectada la necesidad de disponer de una oferta formativa muy práctica y adaptada al entorno 
laboral dirigida al colectivo de jóvenes que quedan excluidos de los ciclos formativos, que no terminan los 
estudios y quedan en el "Limbo". 

En estos casos se requiere de una formación muy práctica y adaptada al entorno laboral inmediato. 

Se propone la adecuación de espacios para la realización de este tipo de formación, y de la dotación de 
los equipos y materiales que sean necesarios 

Actualmente Rubí forma está saturado, y no dispone del material específico 
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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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

32. Escola Oficial d’idiomes a Rubí  

Proposta original 

Donde se pueda aprender por lo menos inglés y francés. Es lo que le correspondería a una ciudad que 
tiene 80.000 habitantes. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Rubí ja té una Escola Oficial d’Idiomes on ofereixen anglès i francès.  

Està ubicada  l'Institut Duc de Montblanc i es va posar en marxa al 2011. 

 

Referència: 390 

 

 

33. Ampliació dels espais del Centre d’Educació Especial de Ca 

n’Oriol   

Proposta original 

Se propone ampliar los espacios de este centro para poder trabajar los programa de transición a la vida 
adulta de los jóvenes de 20/21 años. 

Espacios en el que se puedan hacer taller y las actividades correspondientes 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 439 

 

34. Classes de japonès  

Proposta original 
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Clases de idioma japonés en rubi 
No se puede estudiar japonés en el valles, solo en Barcelona. 
Para niños y adultos, todos empezarían de nivel cero 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 460 

 

ESPAI PÚBLIC 

 

35. Arreglar la calle principal  

Referència: 382 

Proposta original: Arreglar la calle principal  

Arreglar la calle principal de Rubí, No puede ser que haya 2 parasoles y que en el resto de la calle no 
haya más. En verano hace mucho sol y calor. 

Arreglar los adoquines, y en general, embellecer y dignificar la calle 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

36. Pacificació del trànsit en els entorns escolars  

Referència: 427 

Proposta original: Pacificación del tráfico en los entornos escolares 

Se propone realizar un proyecto, que complemente la iniciativa de los caminos escolares, que permita 
pacificar el tráfico en los entornos de las escuelas. 

Esto tendría como beneficios mejorar la movilidad a pie, reducir la contaminación del aire y acústica, y 
aumentar el verde urbano. 

Como referencia, se adjunta la siguiente página web "https://entornosescolares.es/"  

 

Resposta dels serveis tècnics 
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a) La realització prèvia de l’actualització del projecte de camins escolars impossibilita poder disposar 

dels projectes específics per al 2022, i per tant que es puguin incloure en el pressupost participatiu 

2022. 

b) 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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

 

37. Enjardinament i condicionament de l’entorn del CAP Sant  

Genís  

Referència: 431 

Proposta original: Adecuar el entorno del CAP Sant Genís 

El edificio del CAP de Sant Genís es muy bonito, pero está en una zona muy desangelada, ya que es un 
solar vacío, donde sólo de vez en cuando se hace una limpieza de las hierbas que crecen.</p><p>Se 
propone que se haga un proyecto para convertir este espacio en un entorno amable para el ciudadano, 
y que haga más amable acceder al CAP 

 

Podría ajardinar, y poner aquellos elementos de mobiliario urbano que se considere más adecuados 
para el lugar, para dar servicio a los usuarios del CAP (arbolado, ajardinamiento, bancos, fuente, etc.). 

 

Resposta dels serveis tècnics 

L’espai de l’entorn del CAP Sant Genís és propietat del Consorci Sanitari de Terrassa . En conseqüència, la 
proposta no fa referència a un àmbit de competència municipal. (Veure criteris per a la inclusió de 
propostes) 

 

 

38. Instal·lació d’una pèrgola a la Plaça de Ca n’Oriol  

Proposta original 

Instal·lació d'una pèrgola a la pl. Ca n'Oriol per poder aprofitar més aquest espai a l'època estiuenca per 
evitar la calor. Dirigit a tots el públics per fomentar activitats infantils i familiars, promoure un petit 
mercadal al barri, entre d'altres. 
Es planteja una inversió similar a la pl. Salvador Allende. 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 465 
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39. Zona d’aigües per a jocs infantils  

Referència: 420 

Proposta original: Zona de aguas en alguna plaza 

Crear una zona amb una font o dutxes en format font que sigui un espai lúdic i d’esbarjo familiar. 

Es comenta que a la Plaça de l’Església n’hi ha, però que es van fer malbé i ara no s’activen mai 

 

Valoració tècnica:  

Actualment hi ha dos espais d’aquesta tipologia a Rubí: 

- La font de la Plaça del Dr.Guardiet funciona. 
- A la pèrgola del passeig dels ferrocarrils hi ha uns ruixadors que funcionen a l'estiu  

Aquest tipus d'actuacions generen problemes de manteniment, i per tant requeriria d’una partida 
econòmica específica per al seu manteniment. (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 
 

40. Adequació d’un espai públic al centre on els infants i 

adolescents puguin jugar a pilota.  

Referència: 380 

Proposta original: Un espacio para jugar a pelota, para niños y adolescentes, en el centro 

Un espai on els nens i adolescents puguin jugar a pilota al centre. 

Al colegi que hi ha al centre, que te els patis oberts, i on en teoria hi podrien anar a jugar els nens i 
adolescents, sempre està plè d'adults que juguen a futbol, i els nanos i adolescents no hi poden jugar. I a 
la plaça de l'Esglesia no està permès. 

 

Resposta dels serveis tècnics:  

La delimitació d’espais per a jugar a pilota a l’espai públic no requereix d’inversió. 

Es trasllada la proposta als serveis tècnics.  

 

41. Posar arbrat nou en determinats espais de les avingudes de 

Castellnou Can Mir 

Referència: 350 

Proposta original: Urbanitzacions – Arbrat públic 

Posar a les avingudes principals de les urbanitzacions de Castellnou-Can Mir en la mida que es pugui arbrat 
urbà, tal i com està a Avda. Can Tapis. 
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Resposta dels serveis tècnics  

Tècnicament és complicat, les voreres són molt estretes i si es posen arbres dificultaria l'accessibilitat. 
 

D'altra banda, al tractar-se de carrers molt consolidats intentar plantar arbres ens pot abocar al fracàs o 
bé l'arbre no es podrà desenvolupar suficientment o bé acabarà afectant als paviments 

 

42. Arreglar el carrer Sabadell 

Proposta original 

El tramo que queda por arreglar, de la Calle de Les Basses a la calle Sant Caietà 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Ja hi ha un projecte d’inversió per aquesta zona, i per tant no es pot incloure en el pressupost participatiu 
(Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 367 

 

43. Ajardinar i instal.lar ombres, bancs, pèrgoles i un mirador 

al pont del C/Sant Joan 

Proposta original 

El pont del c/ Sant Joan té gran pas de vianants. 
S'hi proposa ubicar pèrgoles per dotar-lo d'àrees d'ombra, zones d'enjardinament, bancs per descansar i 
un mirador amb bancs al mig del carrer per observar la llera de la Riera. 
 La proposta ajudaria a eliminar la barrera urbanística que encara separa la zona Oest de la resta de la 
ciutat i apropar la ciutat a la riera . També permet millorar de la qualitat de vida, fent la ciutat més 
accessible i amb una mobilitat més sostenible. 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 374 

 

44. Condicionament de les fonts de Can Roig 

Proposta original 

Les fonts de can Roig, situades molt a prop de la masia del mateix nom, són un testimoni de 
l'antiga costum de fer fontades per part d'excursionistes, caçadors, etc. 
 A més, una d'elles presenta un plafó de porcellana mol vistós de gran valor patrimonial. Es 
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tractaria de netejar les fonts i la taula, condicionar l'entorn i col·locar un panell explicatiu amb 
la història d'aquestes fonts. 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Les fonts estan ubicades en sòl privat, i per tant no és de competència municipal. (Veure criteris per a la 
inclusió de propostes) 

 

Referència: 376 

 

45. Il·luminació i voreres al Cami d’Ullastrell  

Proposta original 

El tramo de Camino que lleva del centro a las urbanizaciones, por detrás de la fabrica Continental, no tiene 
iluminación, ni tampoco aceras.  

Sería importante arreglar este espacio para mejorar la conexión entre el centro y las urbanizaciones 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 385 

 

46. Ampliar la vorera del Passeig de les Torres, davant la 

farmàcia   

Proposta original 

En la zona de la farmacia del Paseo de las Torres hay un poste con cables que dificulta el paso de peatones. 

Habría que ampliar la acera, de forma que se pueda pasar en condiciones 

Es la esquina del paseo de las Torres con la Plaza de los Niños 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Per fer-ho, caldria soterrar les línies elèctriques, treure aparcament i reubicar arbres. 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 404 
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47. Asfaltar i il·luminar el pàrquing del col·legi Ca N’Alzamora.  

Proposta original 

Asfaltar e iluminar el parking del colegio Can Alzamora es necesario ya que cuando llueve se embarra y 
se hacen agujeros y por la noche no hay iluminacion lo que comporta inseguridad y robos en los 
vehículos aparcados. Ya que a la entrada hay una señal que pone “parking escola” pues que sea un 
parking de verdad no un descampado! 
P.D: El actual gobierno ya dijo hace años que haria esta obra, pero… 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La qualificació urbanística de la zona no permet fer-hi aparcaments. 

 

Referència: 438 

 

48. Embellir les façanes de la ciutat  

Proposta original 

Fachadas antiguas de la ciudad que se están envejeciendo y que los propietarios no pueden pagar. 

Que el Ayuntamiento haga alguna acción de apoyo para arreglar estas fachadas 

 

Resposta dels serveis tècnics 

El manteniment de les façanes correspon als propietaris. No és una competència municipal. 

 

Referència: 407 

 

49. Que es pugui passejar i caminar per dins la riera  

Proposta original 

Como zona de recreo y zona verde, como ya ocurre en Balaguer, Sant Adrià y muchos otros municipios 
que tienen un arroyo que pasa por su casco urbano  

 

Resposta dels serveis tècnics 

La riera de Rubí és molt més estreta que les rieres esmentades 

Cal fer un estudi perquè les condicions de seguretat serien molt estrictes i la inversió superaria els 125.000 
€,  

Tanmateix hi ha un projecte per millorar el final del Torrent de les Abelles i fer més visible la Riera des 
d'aquest punt 
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Referència: 409 

 

50. Arreglar la connexió Rubí – Sant Cugat 

Proposta original 

Arreglar el tramo final que queda de la carretera que connecta Rubí con Sant Cugat por debajo de la AP7, 
para poder ir andando al centro comercial. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Aquest tram no forma part del terme municipal de Rubí.  

 

Referència: 417 

 

 

ESPORTS 

 

51. Zona d’esport a la Riera  

Proposta original 

Aprovechar la riera cómo via saludable; favorecer el espacio para acceder a él y disfrutar de la actividad 
física (correr, caminar, ir en bicicleta).  

Son muchas las personas que aprovecharían la zona para realizar la actividad física, además de convertirla 
en un espacio de socialización. 

 Con ésta situación de pandemia se ha demostrado que la población quiere realizar actividad al aire libre, 
de una forma segura (sin tener que transitar por la misma zona que lo realizan los vehículos) 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Les condicions especials de seguretat que requereix la Riera no permeten la realització d’aquest actuació. 

Es recorda que a Rubí es disposa actualment d’altres itineraris i espais saludables, que també ofereixen el 
mateix servei a la ciutadania. 

 

Referència: 356 

 

52. Construir una piscina de lleure amb espai d’esbarjo  

Proposta original 
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A Rubí no tenim piscines municipals destinades al lleure.  

Estaria bé disposar-ne d'una, a l'estil de la piscina de Vallparadís de Terrassa, per exemple. 

 

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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 360 

 

53. Una altra piscina municipal a Rubí 

Proposta original 

Hacer una segunda piscina municipal en Rubí, y que tenga unas dimensiones que se correspondan a una 

ciudad que tiene 80.000 habitantes 

Habría que se ubicara en un espacio diferente de la actual, para dar un mejor servicio al territorio 

Y que tenga unos servicios como piscina que den respuesta a las necesidades de la gente 

 

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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 389 

 

54. Equipament esportiu i piscina per a la zona oest 

Proposta original 

En estos momentos Rubí dispone de Can Rosàs y la piscina municipal, que dan servicio a la zona este de 

la ciudad. 

Se propone crear nuevos equipamientos deportivos y de piscina en otra ubicación, que dé servicio a la 

zona oeste de la ciudad, y en especial a las personas mayores de la zona oeste 

Se plantea como una posible ubicación (sólo a título orientativo) Can Picosa. 
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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 2022.  (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 2022. .  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 435 

 

55. Pista de voleibol o voleibol platja 

Proposta original 

En el municipio no hay ni una sola pista al aire libre para practicar este deporte.  Muchas personas van a 

otros municipios vecinos para jugar tanto a voleibol, como a pádel  o tenis en pistas de arena. 

 

Propongo una pista de pavimento o arena con red para que la población en general  pueda disfrutar y 

hacer deporte. 

 

La ubicación podría ser la zona de detrás del castillo dónde estan mesas de pícnic, el parque de can Oriol 

(cerca de las pista de petanca) o en el parque de la Pau i Natura. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

L’Ajuntament ja te prevista la construcció d’una pista de vòlei. Encara no se n’ha determinat la ubicació.  

 

Referència: 458 

 

56. Equips de monitorització de l’esforç  

Proposta original 

Equipos para monitorizar el esfuerzo de los deportistas. 

Al servicio de los equipamientos y entidades deportivas de la ciudad 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Aquesta tipologia d’aparells no es correspon als serveis i prestacions ordinaris que s’ofereixen des dels 
equipaments esportius de la ciutat.  

 

Referència: 421 
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57. Decàleg esportiu als equipaments esportius 

Proposta original 

Poner en los equipamientos deportivos un decálogo de cómo debemos usar los equipamiento, y también 
de los valores que deben regir la práctica del deporte 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Ja es disposa, en llocs visibles, dels protocols d’ús de les instal·lacions esportives en general. 

 

Referència: 422 

 

 

PERSONES GRANS 

58. Compra de material informàtic per a l’aula del Casal de 

l’Associació de gent gran de Rubí  

Proposta original 

La equipación de esta aula, que actualmente tiene unos equipos obsoletos, permitiría hacer clases de 

informática para personas mayores 

 

Resposta dels serveis tècnics 

L’equipament és titularitat de la Generalitat, i per tant no es de competència municipal.  (Veure criteris 
per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 392 

 

59. Un espai per activitats de les persones grans al Casino  

Proposta original 

El casino ha sido históricamente un lugar de encuentro, donde muchas personas mayores y han vivido 
muchos momentos de su vida. 

Ahora que se está arreglando, se pide que haya un espacio donde realicen actividades para la gente mayor 
de Rubí 

Que este mismo espacio se pueda utilizar, en otros horarios, por otras actividades, como por ejemplo de 
la gente joven 

 

Resposta dels serveis tècnics 
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Ja està previst que quan s'obri el Casino algunes activitats seran orientades a gent gran en la seva oferta 
ordinària.  

 

Referència: 393 

 

 

60. Renovar l’equip de so del Casal de l’Associació Gent Gran 

de Rubí 

Proposta original 

Dotar de un equipo de sonido adecuado la sala polivalente, de forma que se pueda utilizar de forma 
habitual, y con comodidad, en las actividades que se realizan 

El equipo actual está en mal estado, y tiene un funcionamiento deficiente 

 

Resposta dels serveis tècnics 

L’equipament és titularitat de la Generalitat, i per tant no es de competència municipal.  (Veure criteris 
per a la inclusió de propostes) 

Referència:394 

 

61. Instal·lació d’un projector i pantalla al Casal de l’Associació 

de gent gran de Rubí 

Proposta original 

Actualmente el espacio no dota de ningún equipo de proyección 

Disponer de un equipo de proyección permitiría hacer más actividades y que éstas puedan utilizar vídeos, 
imágenes, power points, etc 

 

Resposta dels serveis tècnics 

L’equipament és titularitat de la Generalitat, i per tant no es de competència municipal. .  (Veure criteris 
per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 395 

 

62. Dotació d’armaris i arxius per al Casal de l’Associació de 

gent gran de Rubí 

Proposta original 

Armarios para archivo, vestuario y altas objetos que se utilizan para hacer las actividades. 

Panel para anuncios y donde poner folletos, trípticos, etc 
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Resposta dels serveis tècnics 

L’equipament és titularitat de la Generalitat, i per tant no es de competència municipal. .  (Veure criteris 
per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 396 

HABITATGE 

 

63. Habilitar cèdula d’habitabilitat en locals comercials  

Proposta original 

Al igual que está haciendo el Ayto de Terrassa, facilitar la conversión de un local en vivienda para : 
1.Acceder a precios de compra más asequibles. 
2. Alquilar a precios más baratos.  
3. Evitar Okupación 
Sólo para locales con requisitos mínimos, como tamaño, salida humos, propuesta de reforma... 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta no fa referència a una inversió, sinó a una modificació del planejament urbà o de les 
ordenances municipals 

 

Referència: 464 

 

IGUALTAT 

 

64. Espais feministes, espais igualitaris  

Proposta original 

Espais Feministes. Espais igualitaris. Espai on les dones puguem donar-nos veu i compartir experiències 
i pensament crític. 

 

El patriarcat instaurat en la ment col•lectiva social necessita que puguin existir espais per les dones i per 
a les dones on la seva veu sigui escoltada per donar solucions a les grans violències personals, picosocials 
i mediàtiques. Tanmateix la construcció amb els homes que es sentin dins d'aquest pensament la 
construcció d'una nova societat tolerant, igual.litària, ecòlògica i que tombi les idees hegemòniques 
patriarcals. 
 
Un lloc on els i les joves puguin "beure" el pensament feminist 

 

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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 349 

65. Rehabilitar un equipament i destinar-lo a les dones   

Proposta original 

Se propone rehabilitado algún equipamiento que sea de titularidad municipal, y que se destine a la mujer, 
como centro de empoderamiento de la mujer, centro de referencia en temas de salud, violencia machista. 
etc 

 

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 2022.  (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 2022. .  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 428 

 

 

INFÀNCIA I JOVENTUT 

 

66. Espai lúdic per a joves a Rubí 

Proposta original 

Que se habilite un espacio donde los jóvenes puedan encontrarse y hacer sus actividades. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Existeix la Torre Bassas que ja fa aquesta funció.  

 

Referència: 397 

 

67. Parc infantil de El Pinar 

Proposta original 
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En el barrio de El Pinar hay una zona de ocio para niños que está al lado de un paso de peatones, lo que 
genera inseguridad y obliga a estar muy pendiente de los niños y las niñas todo el rato</p><p>Se plantea 
que se resuelva esta situación, ya sea modificando el parque actual o el paso de peatones, para separar 
el parque del tráfico de coches, o si no es posible que se busque otra ubicación más adecuada 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La reubicació del parc infantil  té un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst 
per a un projecte en el Pressupost Participatiu 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 447 

 

 

MANTENIMENT 

68. Arreglar el paviment de la Rambla del Ferrocarril  

Proposta original 

Que se arregle el pavimento, hay baldosas sueltas y que se salen, y es facil tropezarse. Cuando llueve, las 
baldosas retienen el agua y cuando las pisas salpican 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Es tracta d’una actuació de manteniment, no d’inversió. 

Es trasllada als serveis municipals de manteniment, per tal que la tinguin present.  

 

Referència: 386 

 

69. Arreglar la vorera de la carretera que porta a l’estació de la 

RENFE 

Proposta original 

El Paseo de las Torres, junto a la estación, tiene una acera que está en muy mal estado y supone un peligro.  

Habría que arreglar el pavimento. (Es la zona que hay junto a un parque donde habitualmente la gente 
celebra muchos aniversarios) 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Es tracta d’una actuació de manteniment, no d’inversió. 

Es trasllada als serveis municipals de manteniment, per tal que la tinguin present.  

 

Referència: 379 
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70. Omplir els forats de les bases dels arbres de la Plaça de la 

Sardana 

Proposta original 

Tapar con el material que se puso originalmente las bases de los árboles de la Plaza de la Sardana. Ahora 
hacen como un agujero o escalón, y la gente se tropieza 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Es tracta d’una actuació de manteniment, no d’inversió. 

Es trasllada als serveis municipals de manteniment, per tal que la tinguin present.  

 

Referència: 378 

 

71. Condicionar el paviment de la calçada de la zona del 

mercat per on passa l’autobus.  

Referència: 391 

Proposta original: Arreglar el pavimento de la calzada de la zona del mercado por donde pasa el 

autobús 

El pavimento de la calzada, pero donde pasan los coches, está llena de agujeros y abolladuras 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Es tracta d’una actuació de manteniment, no d’inversió. 

Es trasllada als serveis municipals de manteniment, per tal que la tinguin present.  

 

72. Arreglar la vorera del carrer Magallanes  

Proposta original 

La acera de la Calle Magallanes, cuando se sube para ir al hogar de ancianos, está en mal estado, y la gente 
se queja por las torceduras de pies. 

Es la acera que va del herbolario el Colegio San Pablo. En este tramos hay una acera que es mas ancha y 
otra más estrecha. 

La estrecha es la que está en mal estado 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Ja està previst fer la vorera del carrer de Magallanes entre Plana de Can Bertran i Torrent de l’Alba.  



38 

 

 

Referència:399 

 

73. Arreglar el forat que hi ha al Carrer General Prim 21  

Proposta original 

Está en mal estado y es un peligro para los peatones. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Es tracta d’una actuació de manteniment, no d’inversió. 

Es trasllada als serveis municipals de manteniment, per tal que la tinguin present.  

 

Referència: 401 

 

74. Millora de la vorera d’una part de la vorera de la carretera 

de Terrassa  

Proposta original 

A la altura de la Plaza de la Sardana, está en mal estado, hay baldosas levantadas 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Els desperfectes corresponen a la zona de gual per a vehicles.  

En aquest cas correspon al titular del gual fer el manteniment de l’espai. 

 

Referència: 402 

 

75. Arreglar el forat que hi ha al carrer Edison amb Passeig de 

les Torres 

Proposta original 

La tierra de este trozo ha hundido. Además del agujero, salen hierbas y también ratas. Hay que arreglarlo 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Es tracta d’una actuació de manteniment, no d’inversió. 

Es trasllada als serveis municipals de manteniment, per tal que la tinguin present.  

 

Referència: 398 
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76. Arreglar el carrer Sant Josep  

Proposta original 

Se han arreglado las calles de antes y después, pero la calle San José no se ha arreglar. 

Habría que rehacer las aceras y tapar los agujeros 

 

Resposta dels serveis tècnics 

No s’inclou als pressupostos participatius perquè és una acció que ja està prevista. (Veure criteris per a la 
inclusió de propostes) 

 

Referència: 406 

 

 

MEDI AMBIENT 

 

77. Netejar el torrent dels Alous entre el Pinar i el camp de 

golf 

Referència: 366 

Proposta original: Pacificación del tráfico en los entornos escolares 

La zona que hay entre El Pinar y el campo de golf está muy dejado.  

Se debería hacer una limpieza general y acondicionado este tramo en concreto, y si se puede, todo el 
Torrent de los Alous 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a manteniment de l’espai públic, no a inversions. (Veure criteris per a la inclusió 
de propostes) 

Es trasllada als serveis tècnics municipals.  

 

78. Adequació del Torrent dels Alous a la zona de Can 

Vallhonrat 

Actuació especial de neteja i desbrossament del torrent en aquesta zona. 

Import: 20.000 euros 

Referència: 373 
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Proposta original: Adecuación Torrent dels Alous a paso por Can Vallhonrat 

El Torrent dels Alous a su paso por Can Vallhonrat está totalmente descuidado a pesar de formar parte de 
senderos reconocidos oficialmente. 

 
El sector que se encuentra entre la estación de RENFE y la desembocadura en la Riera de Rubí es invadido 
por la naturaleza cada primavera, además de sufrir múltiples vertidos.  

 

La adecuación de este espacio para la ciudadanía de Rubí ayudaría a mantenerlo en las condiciones 
adecuadas 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a manteniment de l’espai públic, no a inversions. (Veure criteris per a la inclusió 
de propostes) 

Es trasllada als serveis tècnics municipals.  

 

 

 

MOBILITAT 

 

79. Via verda a través del Torrent de Xercavins  i altres 

ubicacions 

Proposta original 

Enlazar las urbanizaciones con el centro con una vía verde de 3 o 4 metros que permita bici, correr, 
familias, deporte, etc 

Se adjunta propuesta escrita 

Estimados vecinos, nos dirigimos a ustedes porque desde hace años, nuestra asociación, tiene el 
ambicioso proyecto para que Rubí se ponga a la altura de las poblaciones vecinas en cuanto a espacios 
verdes destinados al esparcimiento y deporte de los nuestros vecinos, y creemos que esta vez y con la 
ayuda de todos ustedes, podría estar a nuestro alcance a través de los fondos que destina nuestro 
ayuntamiento para los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS RUBÍ 2.020 

Logramos el primer lugar entre las propuestas presentadas en el taller de presentación y priorización de 
propuestas. 

Los vamos a explicar brevemente nuestro proyecto: se trata de la realización de un camino que circularía 
paralelo al curso del TORRENTE DE Xercavins, un entorno natural de nuestro municipio que une gran parte 
de las urbanizaciones con el casco urbano, debería tener una amplitud entre 3 o 4 metros de ancho y una 
longitud de 6 a 7 Km, acabado con algún tipo de grava o arena para facilitar su mantenimiento y garantizar 
su utilización incluso en caso de lluvia, destinado exclusivamente peatones y bicicletas. Y si fuera posible 
iluminado para garantizar la seguridad de los usuarios. 

Al tratarse de un torrente, de manera natural su curso es el nexo más plano, corto y seguro de conexión 
entre los diferentes puntos, lo que nos aportaría múltiples aplicaciones 

- Interconectar las Urbanizaciones y el centro urbano 
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- Disponer de un recorrido seguro para llegar al Colegio Joan Maragall así como en el Instituto J.Fox desde 
el casco urbano y las Urbanizaciones. 

- Contar con una Vía de evacuación segura en caso de incendio 

- Disfrutar de largos paseos por una inmensa zona verde 

- Poder hacer deporte Running, bicicleta, etc .. de manera agradable y segura 

.A.V.V. Vallespark 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

S’està redactant un pla director de la bicicleta, que serà la guia per la implantació del carril bici a la ciutat. 

 

Referència: 423 

 

80. Carrils bicis a les urbanitzacions  

Proposta original 

Fer un carril bici des de Rubí fins a les urbanitzacions, Sant Muç - Castellnou. 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

S’està redactant un pla director de la bicicleta, que serà la guia per la implantació del carril bici a la ciutat. 

 

Referència: 352 

 

81. Carril bici de Ca N’Alzamora  

Proposta original 

Realizar un carril bici en el p/ les Torres. 

Destinada a la población en general y en especial a las familias de las escuelas Torre de la Llebre i Can 

Alzamora. Es una medida que garantizaría la seguridad en el uso de bicicletas en esta zona, una medida 

sostenible y que disminuiria el uso de vehículos. 

 Además promueve hábitos saludables.  

En el passeig de les Torres hay espacio suficiente compatibilizar los usos. En muchas ciudades se apuesta 

por crear estos espacios como apuesta de futuro. 
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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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

S’està redactant un pla director de la bicicleta, que serà la guia per la implantació del carril bici a la ciutat 

 

Referència: 358 

 

 

82. Carril bici o per a patins elèctrics que creui el centre 

peatonal de Rubí 

Proposta original 

Cada vez hay más personas que se mueven en bici o patinete eléctrico (lo que favorece la movilidad al 

reducirse el número de coches, y se reduce la contaminación) 

El problema es que para ir de un barrio a otro de Rubí, para atravesar el centro o bien se pasa por medio 

de la zona peatonal, o bien hay que ir por la carretera, con la inseguridad para la circulación que ello 

supone  

Por este motivo se propone crear un carril bici por el centro de Rubí, que permita cruzar en bicicleta o 

patinete el centro de la ciudad, conectando así los diferentes barrios y zonas de la ciudad 

 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

S’està redactant un pla director de la bicicleta, que serà la guia per la implantació del carril bici a la ciutat 

Referència: 368 

 

83. Carril bici generalitzat per a tota la ciutat 

Proposta original 

Que se defina y se desarrolle una red global de bici para toda la ciudad, que permita ir de una punta a la 
otra. Por ejemplo desde Can Muç hasta Ca n'Alzamora 

 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

S’està redactant un pla director de la bicicleta, que serà la guia per la implantació del carril bici a la ciutat. 

 

 

Referència: 408 

 

 

84. Itineraris per a bici i patinet pel centre de la ciutat  

Proposta original 

 

Cada vez es más habitual que la gente utilice el patinete (eléctrico o no) o la bicicleta para 

desplazamientos de proximidad. 

Pero es un problema atravesar el centro de Rubí, ya que es peatonal. 

Se propone que se señalicen itinerarios por el centro por donde se pueda circular con estos vehículos, 

de forma que la gente pueda saber por dónde pueden pasar o no 

Y se propone también que se haga una campaña divulgativa para darlo a conocer 

 

Resposta dels serveis tècnics 

S’està redactant un pla director de la bicicleta, que serà la guia per la implantació del carril bici a la ciutat 

 

Referència: 444 

 

85. Pas de vianants a la carretera de Molins de Rei 

Proposta original 

Hola, cada fin de semana sobretodo por las mañanas se genera mucho caos entre los establecimientos 

de Espucarn, La Noguera,etc...  

Muchos coches aparcan en el arcén de la carretera y cruzan. 

 Creo k se podría crear un paso de peatones elevado con un vaden en rojo para que sea visible y los 

coches puedan reducir la velocidad y las personas poder cruzar la crta sin peligro. gracias de antemano 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 
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La gestió d’aquest tram de via pública no correspon a l’Ajuntament, sinó a Carreteres que és qui en té la 
competència.  

 

Referència: 454 

 

86. Millorar l’accessibilitat de l’encreuament del carrer Madrid 

amb carrer Barcelona 

Proposta original 

Millorar l'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda a l'encreuament del c. Madrid amb 

c. Barcelona 

Realitzar les obres adequades per fer accessible l'encreuament del c. Madrid amb c. Barcelona 

per persones amb mobilitat reduïda ja que té un pendent significatiu amb esglaons. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La complexitat d’aquesta cruïlla requereix una inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst 
per a un projecte en el Pressupost Participatiu 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 466 

 

 

87. Millorar l’accessibilitat de diferents carers de Ca n’Oriol  

Proposta original 

Replantejar carrers com Sòria, Àvila, entre d'altres, ampliant la vorera i eliminant obstacles per facilitar 

l'accessibilitat als veïns de diferents edats. 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 467 

 

 

88. Semàfor amb botó a 2 llocs del barri del Castell  

Proposta original 
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Seguridad vial en 2 tramos conflictivos del Barrio del Castell 

• El puente que atraviesa hacia el castillo, Aquel cruce, aunque hay Estopa, ha habido accidentes, 
y hay un paso de peatones que no se ve bien 

• Cuando se sube hacia Can Fatjo, desde el arroyo subiendo a la derecha, cuando se llega a la Av 
de Can Fatjo, hay un paso de peatones que hace bajada, donde hay mucho peligro. y ha habido 
atropellos 

• propone instalar semáforos con botón (de forma que sólo se pongan en rojo cuando los peatones 
piden paso) en estos dos puntos conflictivos del barrio, de forma que se pueda pasar de forma 
segura 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 

No s’inclou perquè ja hi ha projectes d’inversió per millorar la seguretat de les interseccions.  

 

Referència: 414 

 

 

89. Adequació, pacificació i millora de l’accessibilitat de l’Av. De Castellbisbal  

Proposta original 

Esta avenida, que conecta el centro de Rubí con las urbanizaciones, y que es una vía importante de la 

ciudad, no está condicionada. 

Se propone pacificar esta vía, de forma que dé servicio a las personas que van a pie o en bicicleta, 

mejorando la conectividad de la ciudad, y promoviendo al mismo tiempo hábitos saludables y una 

movilidad más sostenible. 

Este espacio actualmente no té verde urbano ni invita a pasearse 

En este marco, se propone recuperar, en este proyecto, la propuesta que se presentó en 2018 en los 

Presupuestos participativos de Rubí 

En el caso de que el proyecto supere los 125.000 euros, se propuesta que se presente una primera fase, 

que se pueda realizar con este importe 

Se adjunta el enlace a una noticia que hace referencia a la propuesta 

href="https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/ampa-rivo-rubeo-si-rubi-es-ciutat-amiga-de-la-

infancia-que-es-noti_1976234102.html"  

https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/ampa-rivo-rubeo-si-rubi-es-ciutat-amiga-de-la-infancia-que-

es-noti_1976234102.html 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 

No s’inclou perquè ja hi ha actuacions previstes en aquest àmbit per a l’any 2021.  
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Referència: 426 

 

 

90. Solució als punts negres dels vials de Can Fatjó.  

Proposta original 

Mejoras viales en salidas y cruces del  Barrio de Can Fatjo y colindantes. 
 
Acceder  a la calle Turquesa  en vehículo ,es todo un reto, pero Salir del barrio en vehículo un 
suicidio. Vamos por puntos. 
Hay 3 salidas del barrio ,2 de ellas peligrosas. 
El numero 1: cruce carrer de l'or salida a carrer platí en dirección carrer  Luxemburg. 
El numero 2:cruce carrer Plata salida a Avd.de Can Fatjo. 
El numero 3: cruce carrer del Diamant con carrer del Safir. 
Adjunto fotos. 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 463 

 

91. Transport públic per accedir al CAP Sant Genís  

Proposta original 

La comunicación en transporte público para acceder al CAP de Sant Genís es escaso. El servicio de bus es 
limitado, y en general no está bien comunicado. 

A los usuarios de las urbanizaciones les cuesta llegar, y hay que tener presente, además, que en general 
la población usuaria del CAP ha aumentado mucho en los últimos años 

este motivo se propone que se redimensione la oferta de transporte público para acceder al CAP de Sant 
Genis 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 432 
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92. Bus directe a El Palau – Sant Andreu 

Proposta original 

Actualment es tarda més de 2 hores per fer aquest trajecte, de Rubí a El Palau 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 384 

 

 

93. Autocar de Rubí a una platja propera 

Proposta original 

Es podria implementar un servei d'autocar/ autobús que anés de Rubí a alguna platja propera 
durant els mesos de calor.  

D'aquesta manera estaríem promovent l'ús del transport públic, protegint així el medi ambient, 
i donant sortida a moltes famílies sense transport privat. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 453 

 

94. Adequar un punt de recollida d’autocars  

Proposta original 

Actualmente el punto de recogida de autocares para actividades está situado en la Avenida del Estatuto. 

Los conductores se quejan de las molestias que suponen las ramas de los árboles 

Y también es un problema a la hora de salir, ya que las calles de alrededor son estrechos. 

Se propone que dé respuesta a este déficit, ya sea remodelando y acondicionando este espacio, o 
definiendo otro punto de recogida que tenga las condiciones adecuadas 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta identifica una problemàtica, però no proposa una actuació concreta. 
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Es trasllada als serveis tècnics per tal que en tinguin coneixement. 

 

 

Referència: 446 

 

PARTICIPACIÓ 

 

95. Consells municipals de districte 

Proposta original 

Fomentar la participació dels veïns i entitats dels diferents districtes mitjançant els Consells Municipal 
de Districte per fer arribar les seves necessitats i propostes al govern municipal i poder fer un bon 
seguiment. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

  

Referència: 470 

 

 

TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

96. Co-working a Rubí en una ubicació cèntrica  

Proposta original 

La propuesta va encaminada a habilitar y adaptar algún local de Rubí centro, que esté bien comunicado 
y con buena cobertura de fibra y establecer un co-working público en el que se permita y se fomente el 
intercambio de ideas entre profesionales, ya sean autónomos o empresas y de esta manera poder 
dinamizar la creación de contactos (networking) en Rubí. 
 
La acción se dirigirá a cualquier profesional que trabaje desde casa, ya sea autónomo o no o incluso 
desempleados en búsqueda de trabajo. 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Està previst disposar d'un ESPAI FAB LAB a partir de gener 2024 on hi haurà un espai COWORKING.  

L'habilitació del ESPAI FAB LAB en conjunt (Coworking, aules formació, aparador noves tecnologies) té 
un cost d’inversió superior als 125.000 euros, que és el màxim previst per a un projecte en el Pressupost 
Participatiu 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 
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Referència: 436 

 

 

SALUT 

 

97. APP que reculli els recursos per a la prescripció social a 

Rubí 

Referència: 425 

Proposta original: APP que recoja los recursos para la prescripción social en Rubí 

 

Los recursos para la prescripción social son un elemento esencial en la gestión de los usuarios del sistema 
de salud, ya que en lugar de medicalizar, permite derivar a proyectos o servicios que dan recursos y apoyo 
a los y las personas usuarias. Para dar a conocer los recursos existentes y facilitar el acceso, tanto para los 
profesionales como para los usuarios, se propone construir una app que sirva de apoyo para poder incluir 
los diferentes servicios y recursos existentes en la ciudad. 

 

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 2022. .  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

98. Local social per realitzar activitats de prescripció social a 

prop del CAP de Sant Genís. 

Proposta original 

Para dar un mejor servicio a los usuarios del CAP, se propone que cerca de este equipamiento se pueda 

habilitar algún tipo de local o espacio donde se puedan realizar los talleres, servicios y otras actividades 

de prescripción social. 

Y que este espacio también podría dar servicio como espacio social de la zona. 

En este sentido, se plantea que sería adecuado que este equipamiento forme parte de un modelo de red 

de centros cívicos que den respuesta a las necesidades de los vecinos en los diferentes territorios. 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 
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El Programa de Prescripció Social és una iniciativa de Catsalut i l’ objectiu seria establir el mecanisme pel 
qual els professionals dels CAP puguin proporcionar alternatives no sanitàries a pacients amb aïllament 
social o ris de patir-lo i/o símptomes lleus o moderat de depressió o ansietat. 

Requereix doncs, d’un bon coneixement, per part dels professionals dels CAP de Rubí, de l’ oferta d’ 
activitats al territori, i per tant, d’un mecanisme de coordinació entre CAP, Ajuntament i entitats socials 
de Rubí.  

La promoció del programa Prescripció Social, requereix doncs de manera conjunta de la participació de 
CatSalut, Ajuntament i Entitats Ciutadanes. 

A Rubí abans de la pandèmia del Covid, s’ havien iniciat reunions per posar-ho en marxa. Amb la 
pandèmia es va aturat aquest procés. 

La idea del Programa és aprofitar les activitats que ja s’ estant fent des de les entitats i valorar quines 
activitats són susceptibles de participar al Programa. 

Per altra part l'habilitació d'espais per a la cessió a tercers g requeriria d’una partida econòmica anual 
per al seu funcionament, pel que no podria incloure en el Pressupost participatiu 2022. (Veure criteris 
per a la inclusió de propostes) 

Referència: 433 

 

99. Locals per activitats de prescripció social per cedir a 

entitats que treballen en aquest àmbit  

Proposta original 

Se expone que organizaciones que actualmente están haciendo proyectos y actividades de prescripción 
social no pueden aumentar su oferta por falta de más espacio. 

Por este motivo se propone que se puedan poner en marcha nuevos locales donde se puedan realizar 
estas actividades, y que permitan dar servicio al conjunto de la población de Rubí 

 

 

Resposta dels serveis tècnics 

El Programa de Prescripció Social és una iniciativa de Catsalut i l’ objectiu seria establir el mecanisme pel 
qual els professionals dels CAP puguin proporcionar alternatives no sanitàries a pacients amb aïllament 
social o ris de patir-lo i/o símptomes lleus o moderat de depressió o ansietat. 

Requereix doncs, d’un bon coneixement, per part dels professionals dels CAP de Rubí, de l’ oferta d’ 
activitats al territori, i per tant, d’un mecanisme de coordinació entre CAP, Ajuntament i entitats socials 
de Rubí.  

La promoció del programa Prescripció Social, requereix doncs de manera conjunta de la participació de 
CatSalut, Ajuntament i Entitats Ciutadanes. 

A Rubí abans de la pandèmia del Covid, s’ havien iniciat reunions per posar-ho en marxa. Amb la 
pandèmia es va aturat aquest procés. 
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La idea del Programa és aprofitar les activitats que ja s’ estant fent des de les entitats i valorar quines 
activitats són susceptibles de participar al Programa. 

Per altra part l'habilitació d'espais per a la cessió a tercers g requeriria d’una partida econòmica anual 
per al seu funcionament, pel que no podria incloure en el Pressupost participatiu 2022. (Veure criteris 
per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 434 

 

 

100. Creació d’un CUAP a l’Av. De l’Estatut  

Proposta original 

Creació d'un CUAP a l'encreuament de l'Av. Estatut i l'Av. Olimpíades per donar resposta al veïns de Ca 
n'Oriol, Can Roses i Zona Nord, entre d'altres. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La creació de centres de salut és competència de CatSalut (Generalitat).  
Actualment ja s’ iniciat les primeres fases per la creació d’ un CUAP a les instal·lacions del CAP Mútua de 
Terrassa a Rubí, per tant la viabilitat d’ un segon CUAP a Rubí, no és factible. 

 

Referència: 469 

 

 

SEGURETAT 

 

101. Més presència de la policía local, a peu en el nucli ubrà i en 

cotxe per les urbanitzacions  

Proposta original 

Más presencia policial LOCAL, tanto a pie por el núcleo urbano como en coche por las urbanizaciones 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referencia: 343 
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102. Seguretat vial urbanitzacions 

Proposta original 

Es necessari controlar la velocitat dels vehicles dins de les urbanitzacions.  
Apart d, augmentar el número de badems, seria interessant posar radars de velocitat per trams. 
Es una realitat la velocitat elevada a la que es circula per dins de les urbanitzacions. 

Resposta dels serveis tècnics 

Es requereix realitzar prèviament un pla de mobilitat per a les urbanitzacions. 

 

La realització del Pla i les possibles accions a realitzar tenen un cost d’inversió superior als 125.000 euros, 
que és el màxim previst per a un projecte en el Pressupost Participatiu 2022.  (Veure criteris per a la 
inclusió de propostes) 

 

La realització del pla i de les accions requeriria un temps d’elaboració de més d’un any, pel que no es 
podria realitzar l’any 2022, i per tant no es podria aplicar al pressupost previst.  

 

Referència: 355 

 

103. Seguretat a l’Avinguda del Ferrocarril, al costat de l’estació 

de FGC 

Proposta original 

En la zona de la estación de los FGC, junto a las torres, por las noches hay mucha gente, hacen ruido, y 
peleas, etc. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 387 

104. Compra de sonòmetres per a la policia 

Proposta original 

Inversión en compra de sonómetros para que la policía local disponga de estos aparatos, que 
permitan hacer un control de la contaminación acústica de la ciudad. En lugares, por poner un 
ejemplo, del paseo de la Riera. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Ja es disposa d’aquest tipus de material. 
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Referència: 416 

 

 

105. Mini comissaries en barris sensibles 

Proposta original 

Poner mini comisarías, con 2 policías 3 turnos, mañana, tarde y noche, en los barrios conflictivos (las 

torres) 

 

Serían policías de barrio y que la gente también pueda hacer las denuncias sin tener que desplazarse a la 

comisaría local 

 

Se podría tener algo mixto, 1 policía local y un mosso, 

 

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 2022.  (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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 456 

 

SERVEIS SOCIALS 

 

106. Creació d’un espai familiar amb ludoteca municipal  

Proposta original 

Es proposa la creació d'un espai familiar (per a famílies amb infants 0-3, xerrades pedagògiques) amb un 
espai annex de ludoteca pública (3-12 anys)  
On: Aprofitar la rehabilitació d'algun edifici cèntric o el del costat de l'Arborètum (i aprofitar-lo com a 
ludoteca ambiental)  
Finalitats:  
- Oferir un espai de joc lliure i socialització a tots els infants  
- Promoure reutilització de joguines, espai creatiu i reciclatge  
- Facilitar la conciliació familiar 
 - Espai també per a entitats i escoles 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

La proposta requeriria d’una partida econòmica anual per al seu funcionament, pel que no es pot incloure 
en el Pressupost participatiu 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

 

Referència: 462 

 

107. Tallers socials al centre cívic de Ca n’Oriol  

Proposta original 

Realització de tallers per fomentar la cooperació i la participació del veïnat. Tallers d'acollida i 
acompanyament, ajuda en la gestió de tràmits presencials i digitals, recerca de feina, entre d'altres dirigit 
a tota la població realitzats al Centre Cívic de Ca n'Oriol 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 468 

 

 

108. Assistència socio-sanitària a malalts dependents a domicili  

Proposta original 

Facilitar i ampliar l’accés i els serveis d’ajuda domiciliària a malalts depenents i en situació de final de vida. 
 Actualment, malalts amb malalties avançades sense la llei de dependència es queden sense recurs 
d’ajuda a domicili per la durada del procés burocràtic actual. 
 S’hauria d’ampliar aquest servei i a mes, crear circuits alternatius quan el pronòstic de vida es limitat en 
el temps. valorar la possibilitat d’un copagament asequible per les famílies. 
 Crear banc de material sanitari. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La proposta fa referència a 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) 

 

Referència: 471 
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URBANISME 

 

109. Convertir el golf de Sant Joan en un parc públic  

Proposta original 

Que aquest espai sigui públic i es converteixi en un parc 

 

Resposta dels serveis tècnics 

El Golf esta ubicat en  terreny que són de l’INCASOL, i per tant no és de competència municipal. (Veure 
criteris per a la inclusió de propostes) 

Des de l’Ajuntament s’està treballant per guanyar aquest espai per a la ciutat.  

 

Referència: 381 

 

110. Soterrar les línies elèctriques de Can Fatjó 

Proposta original 

Se propone que se soterren las líneas eléctricas de Can Fatjó, si es que no está previsto en algún otro 
proyecto que ya esté en marcha 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 418 

 

111. Donar un destí al solar del Carrer Prim amb Pl. Pearson  

Proposta original 

Es un solar en un lugar privilegiado, en el centro de la ciudad, que está infrautilizado. 

Sería idóneo para construir un centro cívico o un equipamiento para la zona. 

O si no se puede (por la calificación urbanística), valorar también la posibilidad de hacer vivienda social,. 

Y hacer el centro cívico a los antiguos cines de Rubí, en el barrio de las Torres 

 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 430 

 

 

112. Arreglar els espais “buits-plens” 

Proposta original 

Es va fer un procés participatiu per arranjar els solars dels buits plens i no s’estan utilitzant. 

 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 405 

 

ALTRES 

113. Neteja i condicionament de les runes de l’Ermita de Sant 

Genís.  

Referència: 375 

Proposta original: Neteja i condicionament runes de l'ermita de Sant Genís 

Neteja i consolidació de les runes de l'ermita de Sant Genís i col·locació de nou panell explicatiu. També, 
posar mesures de protecció. 

 
Des de fa molts anys l'ermita de Sant Genís, situada al costat de les restes del primer castell de Rubí està 
patint un procés d'abandó que amenaça amb la seva futura desaparició.  
 

Es tracta de consolidar les estructures que encara resten i donar a conèixer les persones que fan 
caminades per la zona l'existència d'aquest important element patrimonial. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

- El terreny en el que està ubicada l’Ermita és de propietat privada.  

- Tot i que l’Ermita està catalogada, la responsabilitat del seu manteniment és dels propietaris.  

 

 



57 

 

114. Adequar els locals dels antics cinemes de Rubí  

Proposta original 

Arreglar los locales de los antiguos cines para tener equipamientos para la ciudad 

 

Resposta dels serveis tècnics 

Ja s’està realitzant un avantprojecte. 

 

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 

 

Referència: 400 

 

115. Protegir les casetes de Rigol 

Proposta original 

L'Ajuntament podria adquirir o protegir d'alguna manera les casetes de Rigol, ja que són edificis històrics 
de Rubí i seria terrible que els tiressin avall per a construir blocs de pisos. 

 Aquests edificis poden servir per a fins socials i culturals, com ja fa l'associació Hidra actualment. La 
qüestió és protegir el nostre patrimoni cultural, la nostra identitat i la nostra cultura. 

 

Resposta dels serveis tècnics 

La modificació del catàleg de patrimoni per protegir aquestes edificacions es un procediment, però no 
una inversió.  

 

Referència: 452 

 

116. Biblioteca de les coses 

Proposta original 

Una biblioteca de cosas donde puedas encontrar desde un taladro, corta césped, ect... 
Ya existe en otras ciudades.  
Que funcione igual que una de libros. 
Para no tener que comprar cosas y tenerlas guardadas en casa para usarlas 2 veces al año o para alguna 
urgencia 

  

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 2022.  (Veure criteris per a la inclusió de propostes) 
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Referència: 459 

 

 


