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Sessió de treball de pressupostos participatius 

 en el Consell Municipal de la Formació Professional 

Dilluns  27 de juny de 2022 
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Resum del Taller participatiu 
• Dia: Dilluns 27 de juny de 2022 

• Lloc: Reunió online via ZOOM  

• Hora: de 12.30 a 14.00 

• Participants: Membres del Consell de la la Formació professional de Rubí. 

 

Xavier Tort, responsable de la gestió de la dinàmica, dona la benvinguda a tothom i obre una ronda de 

presentacions.  

A continuació es fa una ronda de presentació de totes les persones participants. 

Elena Montesinos. Regidora der participació ciutadana de l’Ajuntament de Rubí, agraeix la participació de tothom.  

A continuació, Xavier Tort explica breument en què consisteix el Procés de Pressupost Participatiu 2023 de 

l’Ajuntament de Rubi.  

I posteriorment 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 

3propostes.  

Un cop realitzada la priorització s’ordenen les accions de més a menys votades. 

Proposta Suports 

Millorar la il·luminació del Bosc de Ca N’Oriol 4 

Incorporar la informació de l’oferta formativa de FP a la APP Rubí Ciutat 3 

Equipaments per a joves als polígons propers a la ciutat 3 

Itineraris en bici i patinet que connecti el centre de Rubí  2 

Arboretum aula a l’aire lliure 2 

Condicionar i fer més amable l’espai exterior de Rubí Forma, per als 
descansos de l’alumnat 

1 

Bicing a Rubó   

Sortida del Parquing d’autocars de l’Avinguda de l’Estatut  

 

• 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: 

- Eva Poch – Consell de la FP 

- Jordi Jiménez- Col·legi Balmes     

- Josep Lluis Medina (Serveis Territorials d’Educació) 

- Beth Adelantado  CEM Formació  

- Iris Casamitjana - CONSELL DE L'FP 

Assistents per part de l’organització; 

- Elena Montesinos- Regidora de Participació Ciutadana 

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

- Pilar Muñoz – Tècnica de l’Àrea de Bon Govern 

- Xavier Tort Casals- Dinamitzador del taller 

 

 

Propostes presentades 
 

                                                                                                                              

Títol: 

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

Comentaris: 
• La il·luminació també pot fer d’element dissuasiu per a les persones que es “colen” a les instal·lacions del 

Col·legi Balmes.  

Vots:  
 

  (4) 
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Títol: 

Incorporar la informació de l’oferta formativa de FP a la 
APP Rubí Ciutat 

Proposta: 
 

- Actualment es disposa d’un cercador de l’oferta formativa de la FP integrada, que es pot consultar des de 
la WEB. 
 

- Es proposa que aquesta informació ( I si és possible la resta de la informació del Consell de la FP, com 
jornades, processos d’inscripció, etc.) també siguin consultables des de la APP Rubí Ciutat. 
 
 

- Això permetria donar una major visibilitat i facilitar l’accés a aquesta oferta formativa. 
 
  
 
 
 
 

Comentaris: 
•  

Vots:  
 

  (3) 

 

 

 

                                                                                                                              

Títol: 

Equipaments per a joves als polígons propers a la ciutat 
Proposta: 

La ciutat de Rubí està envoltada de Polígons, molt propers a la ciutat, però que son percebuts com a espais 
llunyans que no formen part dels espais d’oci de la ciutat. 
Per altra part, els joves, molts dels quals poden trobar el futur professional en aquestes industries, no 
coneixen ni accedeixen a aquests espais, de forma que tampoc formen part del seu “mapa mental” com a 
opció laboral de futur.  
I per altra part, la ciutat té dèficit d’espais lúdics adreçats per als joves, com puguin ser espais de Parkour. 
Skate, o similars, que si s’ubiquen en el centre poden generar molèsties, a causa del soroll. 
 
Es proposa que en les zones lliures del polígons propers a la ciutat s’hi ubiaqui algun tipus d’equipament 
lúdic per als joves. 
 
Això permetria “reduir les barreres” que hi ha entre ciutat i polígons, dignificar els espais dels polígons  i 
ampliar les zones d’oci de la ciutat.  
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Comentaris: 
•  

Vots:  
 

  (3) 

 

 

 

                                                                                                                              

Títol: 

Itineraris en Bici i patinet que connecti el centre de Rubí 
Proposta: 
Cada cop son més les persones que es desplacen en Bicicleta o patinet per la ciutat, cosa que beneficia la 
mobilitat en general i redueix la contaminació, ja que disminueix l’ús del vehicle privat. 
 
Per fomentar i consolidar aquest ús, és necessari que la ciutat conti amb una xarxa de carrils bici per al 
centre, que connecti els principals espais i equipaments.  
 
Es proposa que aquesta xarxa tingui en compte i integri els diferents centres educatius de la ciutat.  

 
 
 
 

Comentaris: 
•  

Vots:  
 

 (2) 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Títol: 

Arboretum, aula a l’aire lliure  
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Proposta: 
 

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:  
 

  (2) 

 

 

                                                                                                                              

Títol: 

Condicionar  i fer més amable l’espai exterior de Rubí 
Forma, per als descansos de l’alumnat.  
 

Proposta: 
 

Actualment l’espai que hi ha davant del Rubí forma, i que és on els alumnes surten a fer els descansos, 
manquen elements suficients que permetin 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: 
•  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihu6OwssXhAhWxx4UKHcDNBEcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-cohesio-social-i-serveis-a-les-persones/cultura/concursos/logo-color-ajuntament.jpg/view&psig=AOvVaw2ksg7K8eCRk2Sa8MzIxlT1&ust=1554981158057902


7 
 

Vots:  
 

  (1) 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Títol: 

“bicing” a Rubí  
Proposta: 

La mobilitat en bicicleta suposa un gran avantatge en general: 
Disminueix el transit de vehicles contaminants i  facilita una mobilitat ràpida i còmode a la ciutadania 

 
Per facilitar i promoure aquest tipus de mobilitat sostenible es proposa que s’apliqui a Rubí un sistema de 
bicicletes compartides, a l’estil del que ha hi ha a moltes ciutats del nostre entorn (l’exemple de referència 
és el servei de Bicing que existeix a la ciutat de Barcelona des de fa molts anys. 

 
 
 

Comentaris: 
•  

Vots:  
 
 

 

 

 

                                                                                                                              

Títol: 

Sortida del Pàrquing d’autocars a l’Avinguda de l’Estatut 
Proposta: 

 
A l’Avinguda de l’Estatut amb Agricultura es l’espai indicat per a la recollida de persones per autocars.  
 
Aquest espai actualment té 2 problemes 
 

- La sortida dels autocars: Actualment, les pilones de plàstic no permeten que els autocars s’incorporin 
directament de nou a l’Avinguda de l’Estatut, havent de fer maniobres per carrers estrets que dificulten 
tant la mobilitat dels propis autocars com la del transit en general 

- Es proposa que es treguin aquestes pilones i que se substitueixin per un “cediu el Pas” de forma 
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que  els autocars es puguin incorporar directament de nou a l’Avinguda de l’Estatut 
 

- L’arbrat de la zona, que com a element natural creix de forma permanent, fa que molt sovint les branques 
dels arbres xoquin amb els autocars ( vehicles de grans dimensions i alçada). 

-  ES trasllada aquest dèficit, ja sigui per que es millori la poda de l’arbrat, o perquè des de 
l’Ajuntament es trobin altres solucions.  

 
 

Comentaris: 
•  

Vots:  
 
 

 


