
MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AUP-CAV-PA, ICV-E, ERC-AM, PDECAT 
I VR PER ATURAR LA PROPOSTA ACTUAL DE LES MILLORES DEL PARC DE CA 
N’ORIOL PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN I OBRIR UN DEBAT POLÍTIC I 
CIUTADÀ PER ASSOLIR CONSENS SOBRE AQUEST PROJECTE  
 
Fa poques setmanes l’equip de govern va presentar, a través de la premsa, el nou projecte 
pel parc de Ca n’Oriol, mostrant una sèrie d’imatges sobre les obres que es volen dur a 
terme. Unes obres que, segons l’equip de govern, es faran en diverses fases. 
 
Tot i presentar-se públicament a través de la premsa a mitjans de març, el projecte no s’ha 
presentat als grups fins a la Comissió Informativa de Territori del mes d’abril, després de 
reclamar-ho insistentment en l’apartat de precs d’anteriors plens i per escrit via correu 
electrònic. 
 
En base a la informació que avui tenim, els grups municipals proposants manifestem: 

 
 

a. Estem absolutament en desacord en tirar endavant un projecte d’intervenció en 
el parc urbà més important de la ciutat sense que la seva tramitació no inclogui 
un pla de participació ciutadana. Després de l’intens debat públic que hi va 
haver els anys 2001 i 2003 sobre el futur del Parc de Ca n’Oriol, ara sembla 
que es pretengui aprovar una nova i considerable intervenció al parc sense que 
s’obri cap debat ciutadà. 

 
b. Després de l’anunci, i en base a la informació que tenim, la majoria de grups 

municipals no estem satisfets amb la proposta de projecte, que trobem 
excessivament intervencionista i poc integrada amb l’entorn agrícola. 

 
c. Qualsevol projecte de ciutat que afecti directament a espais, equipament o 

senyals d’identitat de la ciutat hauria de tenir el màxim consens dels 
representants de la ciutadania. En el projecte de la primera fase del Parc de Ca 
n’Oriol que ha presentat l’Alcaldessa no sols no hi ha consens, si no que ni tan 
sols s’ha intentat cercar-lo. 

 
d. Entenem que un projecte com aquest requereix que es contemplin els costos 

anuals de manteniment i dels serveis que es contracten. Disposar d’un estudi 
d’aquestes característiques entenem que és imprescindible per a valorar la 
idoneïtat de la intervenció que es proposa.  

 
e. Resulta difícil d’entendre que es porti a execució una primera fase del projecte 

de millora del Parc de Ca n’Oriol sense disposar de la globalitat del mateix. És 
quasi impossible avaluar la idoneïtat d’aquesta primera fase si no es disposa 
d’una proposta global del parc.  

 
f. Es preveuen destinar prop de 4 milions d’euros d’un préstec bancari per 

executar aquestes obres. Un import molt considerable per les finances de la 
ciutat que entenem que requereix d’un plus de consens polític i ciutadà, en el 
ben entès que estem parlant d’una intervenció en un espai únic i emblemàtic 
de Rubí. En aquest sentit també caldria esmentar la proposta de modificació de 
crèdit per invertir 515.000 euros a la zona de jocs d’aigua del parc de Ca 
N’Oriol que es portava a provació en el Ple de març i que va ser retirada en el 
mateix Ple. 

 
  

Atès tot el que es manifesta en els apartats anteriors, i vist que les obres tenen previst 
iniciar-se a finals d’aquest 2018, segons va informar l’Alcaldessa, els grups municipals que 
presentem aquesta moció, proposem els següents acords: 



 
1. Instar a l’equip de govern a aturar la tramitació prevista del projecte del Parc de Ca 

n’Oriol. 
 

2. Instar a l’equip de govern a iniciar un debat amb tots els grups municipals per a 
consensuar una proposta global d’intervenció i millora del Parc de Ca n’Oriol. 
 

3. Instar a l’equip de govern que, a partir de les propostes aportades pels diversos 
grups municipals, redefineixi la proposta i faci una presentació pública per tal que 
la ciutadania pugui conèixer el projecte, propiciant l’execució d’un pla de 
participació ciutadana sobre el contingut del mateix. Aquest procés de treball 
hauria de tenir lloc durant aquest any per poder fer la presentació definitiva del 
projecte abans de finalitzar el 2018. 


