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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER LA MILLORA I 
EL MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS INFANTILS 

 

VEÏNS PER RUBÍ (VR) 

 

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del 
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit, per a la 
seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El municipi de Rubí disposa de 81 equipaments amb jocs infantils, en parcs, 
places i espais verds, segons recull el Pla d’Infància i Adolescència de Rubí 
2018-2021. 

Jugar és una part molt important pel desenvolupament físic, social i intelꞏlectual 
dels infants: amb el joc s’expressen, es comuniquen i descobreixen el seu 
entorn. És, per tant, fonamental que disposin d’equipaments correctament 
dissenyats, amb el manteniment adequat per poder jugar en l’espai públic. 

Els espais de joc infantil han de garantir la seguretat dels infants, la inclusió, 
tenint en compte totes les capacitats diverses, la sociabilitat i uns mínims 
estàndards de qualitat, a més de l’equilibri territorial. 

Aquests equipaments també haurien de senyalitzar les franges d’edat per les 
quals estan destinats els diferents jocs infantils.  

D’altra banda, és fonamental avançar més en la creació d’espais dissenyats per 
ser compartits per tots els nens i nenes sense excepció, accessibles i 
integradors, amb una oferta lúdica atractiva pels usuaris independentment de 
les seves capacitats, on la diferència esdevingui un fet normal i enriquidor. Cal 
recordar en aquest sentit la moció aprovada el dia 1 d’octubre de 2015 per la 
Junta de Portaveus per l’Adequació i la millora dels equipaments infantils per tal 
de garantir l’accés i el servei de manera inclusiva. 
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Un dels grans problemes que continuen en una part important d’aquests espais 
és la manca d’un manteniment adequat: en alguns casos l’estat de degradació 
és injustificable. 

En aquest sentit, s’hauria de realitzar un Pla de Manteniment amb inspeccions 
preventives, manteniments correctius per reparar desperfectes, retirada de 
residus, de sorra acumulada en els jocs, així com desinfecció dels sorrals i el 
seu anivellament, i també inspeccions funcionals per garantir la seguretat de 
les àrees de joc (ancoratges, superfícies d’impacte, fonaments al descobert o 
altres), o la substitució de sorra i pintat dels jocs infantils amb els criteris tècnics 
adequats que estableixi el Departament responsable. 

Finalment, hem de recordar que Rubí va ser reconegut l’any 2016 pel Comitè 
Espanyol d’UNICEF amb el segell de Ciutat Amiga de la Infància, que ens 
compromet també a que els nostres infants puguin gaudir del joc i de l’oci en 
condicions de seguretat. 

 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents 

 

ACORDS 

 

1- Elaborar un Pla de manteniment dels parcs infantils, en el termini màxim 
de sis mesos. 
 

2- Implantar el nou Pla de manteniment en el màxim d’un any, i reservar les 
consignacions pressupostàries necessàries a partir del pressupost de 
2021. 
 

3- Senyalitzar les franges d’edat per les quals estan destinats els diferents 
jocs. 
 

4- Senyalitzar el grau d’inclusió de cada equipament existent, i iniciar 
millores per tal de disposar del major nombre possible de parcs 
totalment inclusius. 
 

5- Dissenyar els nous parcs infantils de manera que siguin totalment 
inclusius. 
 
 


