Acta del taller de presentació
i priorització de propostes per als
pressupostos participatius de Rubí 2020.
Dijous 20 de juny de 2019

Presentació:
Des d’abril fins al novembre, l’Ajuntament de Rubí està desenvolupant un procés participatiu
per definir el destí, de forma participada amb la ciutadania, d’una partida de 300.000 euros en
inversions.
El procés s’ha estructurat en 2 grans àmbits: l’adreçat al conjunt de la ciutadania majors de 16
anys, per decidir el destí d’una partida de 250.000 euros, i el que s’adreça a infants i adolescents
d’entre 8 i 16 anys, per definir que es fa amb els altres 50.000 euros disponibles.
El procés s’ha estructurat en fases, les quals queden resumides en el següent quadre, i que
també es poden consultar, de forma més detallada a la plataforma https://participa.rubi.cat/

Fase2: Presentació de propostes
El procés de pressupostos participatius preveu que durant el mes de juny totes les persones
interessades puguin presentar les seves propostes d’inversions.
Per fer-ho, s’ha habilitat la plataforma https://participa.rubi.cat/, on qualsevol persona major
de 16 anys pot fer fins a 3 propostes diferents. Totes aquestes propostes seran validades
tècnicament, durant el mes de juliol, i les que compleixin els requisits tècnics, passaran a la fase
de priorització, que es realitzarà durant el mes de setembre.

A més s’ha establert un taller de treball, en el que també s’hi poden presentar les propostes
que es considerin pertinents. La diferència és que en aquest cas els propis participants
prioritzaran totes les accions proposades (tant les que ja s’han presentat a la plataforma fins
aquell moment, com les que es presentin directament durant el taller), de forma que les 5 obres
amb més suports, i que també compleixin els criteris tècnics, passin directament a la fase de
votació, sense necessitat de recollir suports durant el mes de setembre.
Les propostes presentades al taller que no quedin seleccionades directament per ser
presentades a la fase de votació, també s’inclouran a la plataforma https://participa.rubi.cat/,
de manera que també podrien quedar preseleccionades, si reuneixen els suports suficients
durant la fase de priorització.
A la plataforma https://participa.rubi.cat/ podeu consultar el “Document de Bases” del procés
participatiu, en el que s’hi explica de forma detallada el seu funcionament.

Resum del Taller participatiu
•
•
•

Dia: Dijous 20 de juny de 2019
Lloc: Rubí Forma
Hora: de 19.00 a 21.00h

Benvinguda: Enrica Bornao, responsable tècnica de participació ciutadana de l’Ajuntament de
Rubí, dona la benvinguda a les persones assistents, i explica breument els objectius del procés
participatiu en general i del taller en particular. I presenta a Xavier Tort, expert en participació
ciutadana, qui conduirà la dinàmica.
Xavier Tort explica ràpidament les fases del procés participatiu i els objectius del taller:
A continuació es fa una ronda de presentació de totes les persones participants.
Es reparteixen les fitxes per presentar propostes a totes les persones i s’explica que es poden
presentar propostes d’inversió (i que per tant no es poden presentar activitats o serveis). A
continuació es dona uns minuts perquè puguin escriure les seves propostes.

En primer lloc es presenten totes les propostes que la ciutadania ha presentat a través de la
plataforma Rubí Participa, de forma que tots els assistents les coneguin i valorin si les seves
propostes coincideixen d’alguna manera amb les que ja s’han presentat.
Xavier Tort fa lectura de cadascuna de les propostes i les penja a la pissarra ( hi ha 3 persones
que van presentar la proposta a través de la plataforma, i recullen la fitxa, per presentar-les ells
personalment).
A continuació es dona la veu a 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 s’han presentat totes les propostes, es demana als assistents si consideren viable
fusionar algunes de les propostes presentades en una de sola. Es considera que totes les
propostes son prou diverses, i que cap d’elles són exactament coincidents, pel que no es fusiona
cap proposta.
A continuació s’explica com es realitzarà la priorització de les propostes. Es lliuren cinc gomets
verds a cada participant, i es demana que assenyalin les propostes que considerin més
rellevants, indicant que no és necessari que utilitzin els 5 gomets, i que només poden posar un
gomet a cada proposta.
Un cop realitzada la priorització s’ordenen les accions de més a menys votades.

Num ref.
28
23
29
30
31
32
27
33
34
35
36
4
24
37
38
39
40
41
42
•

Proposta
Senda Verda que uneixi el centre amb les urbanitzacions
Ombra al parc de Rivo Rubeo
APP-Red social para familias con ninos con necesidades especiales
Millorar la mobilitat i connectivitat entre Can Fatjó i el centre i
l’estació (construir un ascensor)
Foment de l’art i la cultura a Rubí – Equipament cultural
Millorar la cuina per fer tallers a l’edifici “La Cruïlla” (El Pinar)
Banys públics autorentables
Carril bici separado de los coches
Adaptación aceras sin barreres
Conversión de “Espacios muertos” en estacionamientos
Eliminació de la “narcosala” de Av. Massana
Reforma del parc de Can Fatjó
Lluita contra el mosquit tigre
Millorar l’equipació de l’escola Municipal de Música
Senyalament passos vianants de les escoles
Aparcaments disuassoris prop del centre / Zona del mercat
Adequació del tràfic i pas de cotxes
i reducció de la velocitat – Zona nord i Carrer Sevilla
Millorar la piscina municipal
Arreglar el camp d’esports de Vallhonrat

Suports
10
7
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

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

Es recorda que caldrà que totes les propostes prioritzades siguin validades tècnicament, per tal
de garantir que reuneixen els criteris tècnics establerts i que el seu import no superi els 125.000
euros.
Donat que hi ha hagut diverses propostes amb el mateix nombre de vots, s’informa que un cop
feta la validació, en el cas de que la frontera de 5 obres se situí en un bloc en el que hi ha
propostes amb el mateix nombre de vots, i no totes quedin incloses dins aquestes 5, s’ampliarà
el nombre de propostes que passen directament a la fase de votació, fins a completar totes les
que tinguin el mateix nombre de vots.
Tal i com es veu en el quadre anterior, si les totes del accions proposades fossin tècnicament
valides, s’inclourien les 3 obres empatades a 5 punts, de forma que serien 6 les propostes que
passarien a la fase de votació.
S’informa a totes les persones participants que durant els propers dies es farà l’acta de la sessió,
se’ls enviarà per correu electrònic i també es pujarà a la plataforma.
S’agraeix la participació de tothom i es clausura el taller, a les 20,56 h.

Títol:

1- Instal·lació de radars a les urbanitzacions i els seus accessos
Descripció :
Vist que som bastants els que ens queixem del excés de velocitat a urbanitzacions i als seus accessos, demano
l’instal·la cio de radars per millorar la nostra seguretat i evitar mes accidents. I instal·lar-los en els "punts
negres" que les autoritats ja saben perfectament on estan. Exemple cruïlla Pons i Cirac/ AV Can Tapis, no només
a les entrades i sortides. Amb la recaptació invertir en el manteniment i millores de aquestes zones

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

2 -Plataforma Familias/Niños con Necesidades Especiales
Descripció :
El objetivo es dar visibilidad, a las dificultades que viven muchas familias, que tienen niños con
necesidades especiales.
Se propone la introducción de una metodología de trabajo que mejora la calidad de vida de
estas familias.
También se crean dos plataformas web, para fomentar la colaboración y ayudas a estas
familias, como también el impulso de propuestas, que mejoren los servicios públicos.
Ubicació:

Virtual
Comentaris:
Aquesta proposta ha estat modificada pel seu propi autor, i presentada en el taller, com a proposta núm 29
Vots:

Títol:

3-Mejorar parque ca n’Alzamora
Descripció :

Mejorar el parque ca n’alzamora, poner más elementos infantiles, más toboganes, juegos para
los nenes... una parte con canasta, portería para jugar a futbol, un trozo de caucho con
elementos infantiles para jugar los más peques. También mejorar la hierba, cada vez esta más
alta, hacer saneamiento. El parque es muy grande y esta poco aprovechado.
Ubicació:
Parc de Ca n’Alzamora
Comentaris:

Vots:

Títol:

4-Reforma parc de Can Fatjó
Descripció :

Actualment al barri de Can Fatjó podem trobar una àrea verda compresa entre l'avinguda de
Castellbisbal i el carrer Font de la via, que no és pràcticament aprofitable i està molt degradada.
La proposta seria adequar tot l'espai per a fer un gran parc que anés des de l'actual parc infantil
al carrer Font de la Via fins a arribar a l'avinguda de Castellbisbal, replantejant tota la zona com
a un únic parc urbà i generant tot un nou espai unitari de passeig i esbarjo.
Ubicació:
Can Fatjó
Comentaris:

Vots:
(3)

Títol:

5-Ampliació aparcament Passeig de les Torres
Descripció :

La proposta seria ampliar l'actual aparcament situat entre el passeig de les Torres i la carretera
de Molins de Rei per a passar a ocupar tot el solar disponible del qual es disposa
Seria una mesura útil per a una ciutat que té greus problemes d'aparcament però a més
resultaria molt beneficiós en dies festius en els quals els aparcaments del centre de la ciutat es
tanquen. Això ajudaria als veïns de la resta de Rubí a trobar un lloc d'aparcament proper al
centre de la ciutat en aquestes èpoques
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

6-Voreres del carrer Sant Josep
Descripció :
Ampliació de les voreres del carrer Sant Josep, que són realment estretes i no permeten ni tan sols
caminar-hi amb normalitat. L'ampliació, a més, no perjudicaria l'aparcament (no s'hi permet aparcar) ni la
circulació dels cotxes (hi ha un tram amb pilones).
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

7-Accés a Castellnou
Descripció :
Millorar els accessos a Castellnou des de la carretera de Martorell, fer una rotonda a la mateixa
carretera, i tenir unes rotondes amb el nom de Rubí tal i com s'ha fet a la resta de rotondes de la ciutat.
Fer una entrada a la urbanització més maca i de qualitat.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

8-Adequació cruïlla Camí d'Ullastrell - Carrer Francesc Rovira i Riba
Descripció :
S'ha d'adequar la cruïlla entre el Camí d'Ullastrell i el Carrer Francesc Rovira i Riba (davant la
Continental). No hi ha voreres, no hi ha il·luminació, no hi ha aparcaments definits i els marges de la via
estan inacabats. A més, molts vehicles aparquen als marges del Camí d'Ullastrell, dificultant el pas i
generant perill a les nits
Donat el gran volum de trànsit que hi circula (tant cotxes, com camions i autobusos) s'hauria de reformar
la zona per solucionar aquests problemes de seguretat
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

9-Enllumenat led per Rubí
Descripció :
Substitució de tot l'enllumenat de Rubí per enllumenat LED amb sensor de llum, així sempre s'encendra
segons les condicions de llum externes ho requereixin.
També es pot instal·lar enllumenat al llarg del camí d' Ullestrell, on hi ha seccions que no en tenen.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

10-Càmeres Castellnou
Descripció :
Càmeres de vigilància, tant a les entrades de la urbanització com a les zones d'escombraries per evitar
l’incivisme de la gent que deixa la runa, mobles, electrodomèstics al costat dels contenidors.
MÉS VIGILÀNCIA per evitar les carreres de cotxes i motos que hi han sempre per la zona.
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

11-Eixamplament pas de vianants del pont dels ferrocarrils
Descripció :
Proposta d'eixamplament de la pas de vianants que discorre pel pont dels ferrocarrils, connectant la
zona de l'antiga estació amb el barri de la Font de la via. Aquest pas actualment no compleix la
normativa vigent d'accessibilitat en l'espai públic, sent l'amplada útil menor a 100 cm en alguns trams, a
més de presentar irregularitats en el paviment. Aquest a més no té un pendent transversal fet que
provoca que en episodis de pluja l'aigua queda estancada durant hores.
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

12-Renovar carrer Garcia Lorca (Entre Abat Escarré i Gral. Prim)
Descripció :
Hi ha problemes al carrer Garcia Lorca (entre Abat Escarré i Gral. Prim) que es poden evitar si es treu
l’espai per aparcar i es fa tot a un nivell. Furgonetes i camions petits s'han endut part de la façana de
l'edifici nº37 de Garcia Lorca per manca d’espai per circular. Les voreres tenen una inclinació perillosa i
l'espai és insuficient per passar. Els pàrquings tenen problemes per entrar i treure el cotxe (no es
respecta la senyalització de no aparcar); això provoca molestes tocades de clàxon.
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

13-Verd a tota la ciutat
Descripció :
Arbres, arbres i més arbres a Rubí que anem molt curts! Més verd i menys formigó! Ho agrairem a l'estiu
i sobretot a la nostre salut!

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

14-Contenedores urbanización
Descripció :
Viendo que la gente es incívica y copiando lo que hacen algunos pueblos, deberían ubicar en 3-4 sitios
de las urbanizaciones (¡que no moleste a los vecinos!) contenedores de gran tonelaje, donde muchos
incívicos podrían dejar allí todo, ya que no van a la deixalleria para no pagar.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

15-Reducció velocitat a urbanització Castellnou
Descripció :
Seria molt interessant poder reduir la velocitat a la urbanització per poder intentar evitar alguna
desgràcia algun dia. La instal·lació de badens en molts carrers estaria molt interessant.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

16-Paso peatonal o de servicio
Descripció :
Limpiar y asfaltar los pasos peatonales que van de una calle a otra. (Para cortar camino).
Están llenos de hierbas y éste imposible acceder.
Gracias.
Carrer Cardedeu 30- 32
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

17-Neteja dels passos veïnals de Castellnou
Descripció :
Fa un temps es van arreglar alguns passos veïnals a Castellnou i no es mantenen. Estaria bé tenir-ne
cura.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

18-Modificació del sentit únic Av. castellnou
Descripció :
Actualment quan s'entra a Castellnou des de la Ctra. Martorell, la Av. es converteix en sentit únic només
uns 150 metres, sense gaire sentit, fent que si es vol anar cap a Can Mir s'hagi d'anar fent volta per
altres carrers fins reprendre l'Av. Castellnou novament. Estaria bé fer de doble sentit aquests 150
metres...
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

19-Voreres accessibles a la urbanització de can Barceló
Descripció :
Fa 3 mesos que visc a can Barceló i no he pogut trepitjar cap vorera, estan plenes d’herbes. A mes ara
que fa bon temps la gent gran que surt a passejar ho ha de fer per la carretera amb la conseqüència del
perill que comporta anar amb el cotxe i trobar-te sobtadament en corbes persones que caminen per
l’asfalt. Si us plau els veïns demanem que hi hagi un manteniment vial per la seguretat de tots. Gràcies
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

20-Renovar voreres i asfalt C. Floridablanca
Descripció :
S'ha renovat el paviment i les voreres dels carrers adjacents però el carrer Floridablanca es troba en
molt mal estat. A la vorera hi ha esvorancs importants on qualsevol persona pot caure. A més a més la
vorera (on no hi aparquen cotxes) és molt estreta i passen els cotxes a roçar amb les persones.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

21-Cámaras inalámbricas de videovigilancia
Descripció :
1) Identificar los puntos donde se producen actos incívicos (vandalismo, suciedad..) frecuentemente.
2) Elaborar un sistema con garantías para el visionado, para que el protocolo de acceso a imágenes sea
riguroso y solamente personas autorizadas puedan consultarlas.
3) Instalar cámaras de videovigilancia, con posibilidad de cambiarlas de ubicación de forma periódica.
Es una solución para acelerar el aprendizaje de las personas incívicas.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

22-Reducir la velocidad en Av Can Tapis y acceso a urbanizaciones en
general
Descripció :
El exceso de velocidad en urbanizaciones es terrible, desde la Av Can Tapis y en general en todas las
urbanizaciones .Nos ponen en peligro y los accidentes van aumentando,esto sin mencionar la
contaminación acústica. Los badenes sería una solución,pero han puesto 2 en Av Can Tapis y ha
mejorado pero no es suficiente. El cruce con Pons i Cirac es un auténtico peligro. Los radares y
sanciones es lo único que funciona. Con la recaudación se podría invertir en mantenimiento y mejoras
en urbanizaciones.
Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

23-Ombra al parc Rivo Rubeo
Descripció :
Este parque se encuentra a la salida del colegio Rivo Rubeo y en la urbanización Can Serrafosa.
Cuando llega el mes de Mayo, no se puede estar en el parque porque no hay sombra (hay 2 bancos con
techo mal orientados y las especies arbóreas plantadas no tienen copa). Es el único parque del barrio,
por lo que se solicita; complementar el parque con árboles que den sombra o replantar las existentes y
sustituirlos por otra especie arbórea, por ejemplo, las que se ubican en la calle gracia,

Ubicació:

Comentaris:
Si es posen arbres, es demana tenir present que no generin al·lergies.
Es parla d’arbrat o d’estructures que generin ombra, que siguin amables i facilitin l´ús d’aquest espai.

Vots:
 (7)

Títol:

24-Lucha contra el mosquito tigre
Descripció :
Propongo financiar un test piloto comprando maquinas que regulan la población del mosquito tigre de
forma selectiva y sin contaminar:
https://qista.com/es/comunidades
He visto estas máquinas en el sur de Francia,
Emiten Co2 reciclado y un atractivo que simulan la presencia de un mamífero. Al acercarse el mosquito
hembra se queda atrapado y asi se va regulando su presencia.
Yo pondría una maquina en el parque infantil del ferrocarril
Ubicació:

Comentaris:

Vots:
 (2)

Títol:

25-Mejora de la Atención de los niños con necesidades educativas especiales
Descripció :
Els nostres nens amb necessitats educatives especials, no tenen el suport i l’ajuda que requereixen, durant
l’horari de menjador a les escoles públiques. Ensenyament ofereix el suport de vetlladora durant la jornada
lectiva, però no durant el dinar on els recursos de monitores és insuficient. Per això proposo destinar aquest
diners, a millorar l’atenció dels nens a les escoles públiques de Rubí.

Ubicació:

Comentaris:

Vots:

Títol:

26-Bany públic autorentable al Parc de Ca N'Oriol
Descripció :
Moltes persones, especialment persones majors i nens, necessiten fer ús d'un bany en llocs allunyats de
qualsevol opció lligada a un negoci particular. Exemple d'això és el Parc de Ca N'Oriol, lloc de festes familiars i
freqüentat per moltes persones majors que acaben fent aigües menors i majors en llocs inapropiats.
Actuacions com aquesta s'han desplegat recentment en diverses ciutats, responent a una necessitat indubtable
i millorant la higiene pública.
Ubicació:

Comentaris:

Aquesta proposta ha estat modificada pel propi autor, i s’ha reformulat → Veure proposta núm. 27
Vots:

Títol:

27- Banys públics autorentables
Descripció :
Moltes persones majors, nens, necessiten fer ús del bany públic. A Rubí podríem ubicar, com a prova pilot, un
parell de banys autorentables, un al costat de la parada de FGC i l’altre a la Plaça Salvador Allende

Ubicació:
Rambla FGC
Plaça Salvador Allende
Comentaris:
S’ha proposat durant el taller de 20 de juny.
Més endavant ubicaríem més a parc serreta, parc de ca n’Oriol, etc.

Vots:
 (4)

Títol:

28- Senda Verda
Descripció :
Con el fin de unir el núcleo urbano con las urbanizaciones a la vez que se genera un espacio para el disfrute de
todos los vecinos de Rubí.
Ubicació:
Torrente de Xercavins

Comentaris:
Se trata de una senda no asfaltada, por entornos naturales.
Que permita realitzar cualquier tipo de deporte en contacto con la naturaleza.
S’ha proposat durant el taller de 20 de juny.

Vots:
 (10)

Títol:

29- Red social (Familias)
Descripció :
Destinado a familias con niños con necesidades especiales.
Contenidos: Economía, material, consultas, reuniones, etc.
Destinado a: Particulares, asociaciones, corporaciones, profesionales.
Beneficios: Dar visibilidad, disponer de datos que sean de utilidad para hacer análisis al ayuntamiento y generar
un cambio de mirada

Ubicació:
Rubí- Todos los distritos
Comentaris:
La inversión ha de permitir generar una APP que perdure en el tiempo, y una base de datos para el ayuntamiento
que no requiere mantenimiento.
Propuesta presentada en el taller de 20 de junio, como reformulación de la propuesta número 2.
Vots:
 (7)

Títol:

30- Millorar la mobilitat i connectivitat entre Can Fatjó i el centre i l’estació
Descripció :
Construir un ascensor (o mecanisme similar, com puguin ser escales mecàniques) que connecti l’antiga estació i
el barri de can Fatjó (Av. De Castellbisbal).
Ubicació:

Comentaris:
Això facilitaria la mobilitat de la gent gfran, persones amb discapacitats físiques i families amb nadons.
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:

 (5)

Títol:

31-Foment de l’art i la cultura a Rubí
Descripció :
Equipament on es puguin exhibir obres fotogràfiques, de pintura o audiovisuals dels ciutadans.

Ubicació:
Rubí centre →Vapor nou, per exemple.

Comentaris:
El Gra marxa d’on està i caldrà un espai més gran i adequat per ubicar l’associació i les seves activitats.
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.

Vots:
 (5)

Títol:

32- Millorar la cuina per fer tallers a l’edifici la Cruilla
Descripció :

Ubicació:

Comentaris:
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:
 (5)

Títol:

33- Carril bici separado de los coches
Descripció :
Hacer rampas y ampliar aceres de forma que se puedan hacer recorridos largos sin bajar de la bicicleta o patinete
por todo Rubí.
Definir unos “GR” de bicicletas que vayan de Les Fonts a Castellbisbal y de Sant Muç a Bellaterrra.

Ubicació:

Comentaris:
Lo que permitan los 125.000 euros ( no hacer carreteras ni puentes, etc.).
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:

 (4)

Títol:

34- Adaptación aceres sin barreres
Descripció :
Eliminar las barreras arquitectónicas de las aceres, pasos de cebra y ancho de las aceras
Ubicació:

Comentaris:
Eliminar las zonas muertas que no permiten pasar la calle con seguridad, zonas excluidas al tráfico que son
utilizadas como aparcamiento.
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:

 (4)

Títol:

35- Conversión de espacios muertos en estacionamientos
Descripció :
Reconvertir, con criterio, espacios no aprovechados para estacionamiento, priorizando las proximidades a los
centros educativos a fin de minimizar el caos circulatorio en el horario de entrada y salida de los escolares y
reducir el gran incivismo.
Ubicació:
Cualquier espacio (máximo, lo que de el presupuesto).
En eventos como la “Fiesta Mayor” , “Los 40 principales” o similar, prohibir drásticamente el estacionamiento en
la C-1413.
Comentaris:
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:

 (3)

Títol:

36- Eliminación de la “Narcosala” de Av. Massana
Descripció :
Es inasumible que exista esa casa “okupada” ilegalmente, con animales que legalmente no pueden estar en el
lugar y donde se vende y se consume droga.
Ubicació:
Av. Massana, Junto al colegio Torre de la Llebre
Comentaris:
Han aparecido jeringuillas en las proximidades del colegio “Torre de la Llebre” y Ca n’Alzamora
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:
 (3)

Títol:

37- Millorar l’equipació de l’escola Municipal de Música
Descripció :

Ubicació:

Comentaris:
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:

 (2)

Títol:

38- Senyalament dels passos a vianants de les escoles
Descripció :
Amb senyals destacats al terra, senyals lluminosos i passos de vianants de colors
Ubicació:
Tot Rubí/ Zona Nord
Comentaris:
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:

 (2)

Títol:

39- Aparcamiento disuasorio
Descripció :
Construcción de un aparcamiento disuasorio en la zona centro que permita el acceso al tren, a los autobuses y al
comercio.
Ubicació:
Zona del mercado

Comentaris:
Actualmente los aparcamientos de L’Escardibol y de Rubí Forma ya cubren una parte de la Ciudad, però la zona
del mercado queda muy alejada de los párquings existentes.
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:
 (1)

Títol:

40- Adequació tràfic i pas de cotxes
Descripció :
Modificació del pas de vehicles per zones i carrers estrets on s’aparca en un sol costat.
Pacificació de la zona EI, que ajudi a eliminar la contaminació acústica i ambiental.
Reduir la velocitat i repensar la línia d’autobús.

Ubicació:
Nona Nord- Avinguda de l’Estatut – Carrer Sevilla

Comentaris:

Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:
 (1)

Títol:

41- Millora de la piscina municipal
Descripció :

Ubicació:

Comentaris:

Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:
 (1)

Títol:

42- Arreglar el camp d’esports de Vallhonrat
Descripció :
Millorar el ciment i col·locar una tanca (el màxim que permetin els 125.000 euros), per poder fer entrenament de
patinatge artístic.
Ubicació:
Can Vallhonrat

Comentaris:
Es tractaria de millorar el que hi ha , per no haver de fer un nou poliesportiu (perquè seria massa car, tot i que
espai si que n’hi ha)
Proposta presentada en el taller de 20 de juny.
Vots:
 (1)

