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ACR, novembre 2008
ESMENES GENERALS
•

La descripció de força actuacions i objectius no es prou precisa per
entendre a que es refereixen

•

Assegurar que per a cada actuació llistada hi figuren les següents dades:

o
o
o
o
o

calendari
responsable, en cas de més d’un quin és el principal
codi partida econòmica associada, si aplica
quantia de la partida econòmica associada, si aplica
vincle a un altre document on hi ha una explicació més detallada
amb un cronograma desglosat de les diferents subactivitats que
composen l’actuació i el personal necessari.

ESMENES CONCRETES

0. Uns serveis per a les persones
1.1

Educació

Afegir a les actuacions:
1. Sol.licitar a la Generalitat la remodelació i millora dels equipaments
dels centres educatius més antics de la ciutat.
2. Reclamar al Departament d’Educació que faci un bon seguiment i
control de la correcta i total implementació del Pla d’Entorn, ja que la
Generalitat és l’Administració que més recursos econòmics hi destina.
3. Demanar al Departament d’Educació que els cicles formatius s’adaptin
a les necessitats reals del sector empresarial de l’area metropolitana.
4. Traslladar els cicles tecnològics del J.V Foix al casc urbà.
5. Convertir l’actual institut del J.V Foix en institut de l’ ESO i Batxillerat
destinat a cobrir la zona de les urbanitzacions.
6. Creació de l’escola especial per alumnes amb problemes conductuals.
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7. Potenciar la relació entre les empreses i els instituts de cicles
formatius per gestionar correctament les estades de pràctiques dels
alumnes en les empreses.
8. Refermar amb eficàcia un ensenyament públic en català de qualitat
9. Convertir el Consell Escolar Municipal en una eina important de
participació, debat i presa de decisions fent efectiva la participació de
tots els sectors implicats: alumnes, pares, mestres, professors i
representants municipals.
10. Balancejar al màxim de forma efectiva la proporció d’alumnes
immigrants amb la d’alumnes autòctons a tots els centres escolars
públics i a tots els centres escoalrs concertats mitjançant l’Oficina
Municipal d’Escolarització.
11.

Crear una xarxa d’escoles bressol municipals de barri

12.

Donar a conèixer i potenciar l’espai Creixença com a espai familiar.

13. Crear un Pla de Manteniment eficaç per a totes les escoles
públiques de Rubí.
14. Dotar de més recursos els equips psicopedagògics per atendre les
necessitats dels nostres infants i joves.
15. Obrir les biblioteques escolars públiques als barris en horaris
planificats.
16. Obrir els patis de les escoles públiques i instituts per a que els
nostres infants i joves puguin disposar d’espai públic d’oci esportiu en
horaris planificats.
17.

Recolzar de manera efectiva les AMPAs.

18. Proposar i informar a les AMPAs de la introducció del menjar
ecològic en la dieta dels nostres infants i joves per tal que puguin decidir
si l’escullen en els menjadors escolars.
19. Buscar solucions per tal que les noves escoles que s’hagin de
construir no siguin de tres línies. És un excés de massificació per un
alumnat de tan poca edat.
20. Impulsar campanyes juntament amb el Departament d’Educació
per tal que els alumnes de secundària no abandonin la seva formació
acadèmica. Molts alumnes deixen d’estudiar als 16 anys
21. Aconseguir que les escoles municipals (música, belles arts,...)
siguin assequibles a tothom mitjançant un sistema de beques segons les
rendes familiars.
22. Promocionar molt el coneixement de la ciutat en les escoles, el seu
medi natural, cultural, social i històric.
23. Potenciar la interrelació entre la gent gran i els joves per aprofitar
les seves capacitats.
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24. Potenciar l’Escola d’Adults i ampliar el ventall dels ensenyaments
impartits.
25. Potenciar la formació permanent amb cursos a Rubí+D i a altres
centres socials de la ciutat
26. Definir un pla per tal d’anar fent al màxim d’ecoeficients els edificis
dels centres educatius (plaques solars, aillaments, etc)
27.

Facilitar que els CEIPs puguin disposar d’horts escolars.

1.2 Salut
Pregunta:
explicar del 1.2.1.1 a que es refereix Pla Municipal de Rubí
Modificar:
1. en l’actuació 1.2.5.1 substituir “Nou hospital de Rubí” per “Instar a la
Generalitat per tal que els ciutadans de Rubí tinguem un hospital públic
en el complex de l’actual Hospital General de Catalunya i que sigui el
centre de referència per a les urgències i hospitalitzacions. “
Afegir a les actuacions:
2. Instar al Departament de Sanitat i gestionar urgentment els tràmits per
tal que a Rubí hi hagi el servei de pediatria les 24 h.
3. Instar al Departament de Sanitat per tal de reduir les llistes d’espera dels
serveis de metges de capçalera, pediatres i especialistes (p.e.
ginecologia)
4. Millorar la coordinació entre Serveis Socials, Salut Mental i Atenció
Primària.
5. Instar al compliment de la llei que obliga a etiquetar tots aquells
productes que porten un percentatge significatiu de productes
transgènics
6. Mantenir contactes periòdics amb els directors/es dels CAPs per tal de
que si es saturen o colapsen o tenen algun altre tipus de problemes, o
noves necessitats, poder instar ràpidament a la Generalitat perquè
adopti solucions.
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1.3 Serveis Socials
Detallar:
1. explicar del A1.3.3.4 a que es refereix el Consell del Infants, i què vol dir
Camins Escolars
Afegir a les actuacions:
1. Canviar les condicions establertes per facilitar el dret a solicitar una
vivenda de protecció oficial (p.e. quotes de lloguer o quota salarial més
més baixa)
1.4 Les dones
Modificar:
1.4.1.17 Substituir el text per: “fer que en les bases de selecció dels projectes
de solidaritat del 0.7 % del pressupost es valori el fet de que els projectes
promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en els paisos en vies
de desenvolupament”
Afegir a les actuacions:
1. Dur a terme campanyes educatives, de cara al repartiment igualitari de les
tasques domèstiques i de cura i crainça dels fills.
2. Col·laborar en les accions per la igualtat de drets en el món laboral,
ampliant el servei d’assessorament jurídic municipal dins la regidoria de la
dona.
1.5 Nous usos del temps i la conciliació laboral i personal
Afegir un primer punt als objectius:
1. Fer un reconeixement anual a les empreses de Rubí que estableixin
mesures significatives per millorar la conciliació de la vida laboral i
familiar
1.6 La gent gran i amb dependència
Modificar a les actuacions:
1. Eliminar A1.6.2.2 Programa viatges culturals gent gran, ja que ja ho fa
l’IMSERSO i no és una competència municipal obligada
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Afegir a les actuacions:
1. Eliminació progressiva y eficaç de les barreres arquitectòniques. Millora i
manteniment de l’enrajolat de les voreres dels carrers de la ciutat.
2. Incloure dins les inversions de PROURSA l’habitatge tutelat o dotacional
destinat a la gent gran.
3. Establir un programa de cursets i conferències destinades a millorar la
qualitat de vida de les persones grans i amb dependència (per exemple:
alimentació sana, exercicis físics, etc) – (no ens queda clar si aquest
aspecte és el que queda recollit en l’actuació A.1.6.2.5 “Aules
d’aprenentatge”
4. estudiar oferir a la gent gran espais i programacions d’activitats en tots els
Centres Cívics
1.7 Immigració
Afegir a les actuacions:
1 Crear un Consell Ciutadà d’Igualtat Multicultural, amb la participació dels
diferents col·lectius d’immigrants, d’altres entitats de Rubí i representants
de les diverses administracions per implementar polítiques públiques des
del govern local adreçades vers la igualtat de drets i la igualtat
d’oportunitats, tot respectant la multiculturalitat (diversitat cultural), i per
tal d’orientar en diferents temes: regularització legal necessària per a
qualsevol tràmit posterior, escolarització, inclusió en la Seguretat Social,
etc...
2 Creació de l’Observatori Local Permanent dels aspectes relatius als
nouvinguts i la convivència multicultural a la nostra ciutat reunint-se
periodicament.
3 Col·laborar amb la resta de municipis de la comarca en la definició de
polítiques comunes d’acolliment, de seguiment dels processos de
regularització i en la conformació dels consells municipals d’acolliment.
4 Incloure els immigrants amb dificultats en la política d’habitatges socials i
pisos de lloguer com qualsevol altra ciutadà, evitant la formació de zones
de nouvinguts tancades.
5 Facilitar la seva inclusió en la xarxa educativa de la ciutat, inclosos els
centres concertats, en aplicació del Pacte per l’Educació impulsat per la
Generalitat.
6 Fomentar la participació dels nouvinguts a la xarxa associativa de la ciutat,
ja sigui amb les seves pròpies entitats com potenciant la seva participació
en les entitats rubinenques ja existents.
7 Facilitar la preparació i els coneixements sobre els col·lectius nouvinguts i
les seves dinàmiques als diversos professionals de l’administració local
(assistents socials, educadors, policia municipal, personal administratiu en
general...).
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8 Promoure campanyes de sensibilització social i coneixement sobre els
fenòmens migratoris i la gestió multicultural amb la implicació de les
pròpies entitats de nouvinguts, implementant, entre d’altres activitats,
cursos de formació sobre el tema.
1.8 Seguretat ciutadana i civisme
Afegir a les actuacions:
1. Realitzar campanyes d’educació i convivència ciutadana.
2. Establir plans d’emergència en les instal·lacions públiques que ho
requereixin.
3. Elaboració i difusió del Pla d’emergències per inundabilitat de la Riera
4. Facilitar l’establiment de plans d’emergència en els locals privats d’alta
concurrència. Fer complir la normativa vigent relacionada amb els plans
d’emergència dels locals públics i privats.
5. Adequar i obrir als ciutadans la Junta Local de Seguretat.
6. Incrementar l’eficàcia del compliment de la normativa contra activitats
molestes (Sorolls, etc.).
7. Creació d’una borsa de serveis a la comunitat per donar oportunitats de
substituir petites condemnes a menors.
8. Continuar amb la convocatòria anual dels “Premis al Civisme” per a les
entitats o ciutadans que s’hagin destacat en aquest aspecte.
1.10 La cultura
Pregunta:
A.1.10.4.2 Quin objectiu té l’estudi sobre la cultura de la ciutat?
Afegir a les actuacions:
1. Coordinar conjuntament amb les entitats, una programació d’actes culturals
durant tot l’any per planificar-ne els espais i recursos necessaris amb
antelació.
2. Posar en marxa una xarxa de centres cívics com a espais de referència per
a desenvolupar-hi activitats diverses de caire cultural, esportiu o social,
incloent’hi Associacions de Veïns.
3. Estudiar com disposar de dos equipaments culturals polivalents, un a l’aire
lliure i un altre cobert, preparats per a desenvolupar-hi activitats amb força
públic. L’equipament cobert és sobretot necessari quan plou (ex. Fira Sant
Galderic, Rubifolk, etc)
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4. Articular la divulgació i protecció del patrimoni i història comuna de Rubí
5. Promoure i divulgar el patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat
mitjançant la colocació de rotuls informatius que expliquin el motius i fets
pels quals són considerats bens patrimonials.
6. Mantenir activa amb reunions periòdiques la Taula del Patrimoni i aplicar les
seves conclusions i recomanacions pel bon manteniment dels elements del
seu Catàleg
7. Assegurar el funcionament d’un Casal d’Entitats a la ciutat tal com es
descriu a la proposta de la Coordinadora d’Entitats de Rubí de maig del
2007, per les entitats que tenen problemes d’espai i recursos.
8. Posar en marxa una xarxa de biblioteques de barri, connectades amb la
Biblioteca Central, que podrien estar situades al centres cívics,
9. Assegurar el manteniment de l’actual biblioteca de l’Escardívol tot i l’entrada
en funcionament de la nova, donat que estem per sota la ratio de m2 de
biblioteca/ciutadans que fixa la Diputació.
10. Elaborar o revisar (si ja existeix) el reglament i els criteris d’assignació
de subvencions a les entitats i associacions culturals, per tal de garantir la
justícia, l’ equitat en l’assignació, la transparència en la gestió, i el bon ús
dels diners públics.
11. Reglamentar les subvencions a les festes i establir els criteris per decidir
si s’accepten o no i en quins espais, per exemple la de Radio Olé
12. Dissenyar la Festa Major per tal que sigui més participativa i amb més
protagonisme de les entitats i no dirigida només als espectacles massius i
comercials.
13. Aprofitar la Festa Major de Rubí per descentralitzar-la, fent més activitats
pròpies de la Festa als diferents barris de la ciutat
14. Redissenyar el plantejament de les festes majors dels barris. Reformular
la participació i la política de subvencions de l’Ajuntament per la seva
organització.
15. Establir un Pla d’Equipaments Culturals amb un sistema unificat i uns
criteris per decidir quins espais i recursos estan disponibles i es poden
assignar a les diferents activitats culturals que les entitats i els ciutadans
poden demandar. Per exemple sales d’exposicions, sales per assajar
música, sales per fer petits concerts,etc.
16. Estudiar i decidir com aprofitar Can Serra per fer-hi activitats culturals
i/o lúdiques. I aplicar-ho.
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1.11 L’esport
Afegir a les actuacions:
1.
Creació d’un Consell Municipal de l’esport públic per potenciar la
participació ciutadana en la presa de decisions sobre política esportiva. Aquest
Consell ha d’estar obert també a particulars interessats en la pràctica
esportiva. Que entre d’altres aquest Consell elabori el projecte esportiu de
ciutat.
2.
Realitzar un Pla d’equipaments esportius de Rubí, que analitzi les
necessitats actuals i futures de noves instal·lacions i que potenciï la seva
descentralització i redistribució per tots els barris de Rubí, facilitant així l’esport
de base i de lleure arreu del terme de Rubí.
3.
Utilitzar les instal·lacions de centres docents en horari extraescolar,
aprofitant la seva bona situació dins de cada barri. Aquesta utilització ha de ser
gestionada per l’Ajuntament en conveni amb els centres i la Generalitat de
Catalunya.
4.
Crear nous espais poliesportius públics (com els que hi ha al Parc de la
Pau i la Natura o a la Plaça de la Sardana) distribuïts arreu de la ciutat
(Escardívol, RubI+D, etc.). Aquests espais han de permetre la pràctica de
diferents esports: bàsket, futbol, volei, tenis taula
5.
Mantenir la pista poliesportiva pública del Parc de la Pau i la Natura
(afectada pel projecte de Duet Sports).
6.
Completar l’oferta esportiva del complex de Can Rosés, mitjançant la
definició dels usos dels espais encara no ocupats (espai entre poliesportiu i
piscina coberta, i espai adjacent a les pistes d’atletisme).
7.
Endegar un pla de manteniment i millora dels actuals espais públics
poliesportius, que presenten evidents mancances i defectes en la seva majoria
(pista de l’AAVV de Can Fatjó, pista del Parc de la Pau i la Natura, pista de
l’AAVV de les Torres, etc.).
8.
Crear una xarxa d’itineraris senyalitzats de natura i excursionisme,
vinculats a punts estratègics de la ciutat (punts de sortida i arribada), que
permetin també el desenvolupament de diferents pràctiques esportives
(footing, BT).
9.
Elaborar o revisar (si ja existeix) el reglament i els criteris d’assignació
de subvencions a les entitats i associacions esportives, per tal de garantir la
justícia, l’ equitat en l’assignació, la transparència en la gestió, i l’ús racional
dels diners públics.
10. Revisar els convenis amb les entitats esportives locals per tal que les
instal·lacions esportives públiques puguin ser emprades, en determinats
horaris per particulars que no pertanyen a aquestes entitats. Aquesta revisió
ha de permetre un cert grau d’utilització dels equipaments esportius públics
per part de tothom, que fins ara són d’ús exclusiu de les entitats i els seus
associats.
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11. Potenciar la dotació d’elements per a la pràctica esportiva en alguns
espais verds periurbans, com el Parc de Ca n’Oriol i Can Sant Joan, amb petits
circuits de cross, carrils de bicicleta i gimnàstica.
12. Crear itineraris de connexió entre els grans espais verds públics de la
ciutat, per tal de potenciar els desplaçaments a peu dins de la mateixa ciutat.
13.

Fomentar l’esport escolar entre les diferents escoles de Rubí.

14. Fomentar l’esport per aquells esportistes que no han entrat en equips de
competició.
15. Cal fomentar i facilitar l’esport per persones amb minusvalies físiques i
psíquiques, amb instal·lacions adequades i sense barreres arquitectòniques.
16. Fomentar i facilitar l’esport de les persones de la tercera edat i estudiar
fer programes de gimnàstica correctiva.
17. Implicar les entitats locals en el foment de la pràctica esportiva a tots els
nivells (petits, joves, grans, persones amb minusvalies, etc.), mitjançant una
revisió actualitzada dels convenis de col·laboració entre Ajuntament i entitats.
18. Potenciar la realització de diades esportives a la ciutat obertes a la
participació de tothom i organitzades conjuntament amb les entitats (street
basket, futbol sala, etc.).
1.12 La joventut
Afegir a les actuacions:
1. Estudiar la conveniència i factibilitat de disposar a Rubí d’un alberg vinculat
a ser punt de trobada cultural de joves a nivell supramunicipal
2. Prioritzar dins la xarxa d’equipaments juvenils disposar d’ un espai
polivalent on poder realitzar activitats per a joves, a més d’infraestructures
de petit format (locals d’assaig, sales d’exposició i tallers de creació) per a
entitats juvenils i joves en general.
3. Gestionar amb la Generalitat de Catalunya l’ús de les instal·lacions
esportives dels centres educatius per part dels joves i ciutadania en general
dels barris
4. Propiciar la realització d’espectacles per a joves a la ciutat
5. Crear el Consell de Gent Jove o Joventut com a instrument sectorial de
particpació ciutadana per orientar la presa de decisions en polítiques
juvenils i per definir els ajuts econòmics de les associacions i col·lectius de
joves, que es podria recollir en un document anomenat “ Pla de Jovenut”.
6. Potenciar el servei de Borsa de Lloguer Jove de Proursa i intentar
desenvolupar promocions d’habitatge de lloguer, així com dissenyar
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estratègies, amb altres municipis i la Generalitat per tal d’augmentar la
promoció d’habitatge públic.
7. Elaborar un pla especial d’atenció per a la joventut dins de la borsa de
treball i dels programes formatius de l’IMPES.
8. Reconèixer i incentivar les empreses que potenciïn la contractació i formació
de joves.
9. Portar a terme el més aviat possible les “6 Propostes per una Política
Municipal d’Educació en el Lleure” recollides en el document de la Taula
d’Entitats en el Lleure de Rubí divulgat en motiu de les Eleccions Muncipals
de 2.007.
10. Estudiar com disposar d’equipaments d’oci per a la joventut per tal de
que no hagin d’anar a altres ciutats.
1.13 La solidaritat i la cooperació internacional
Afegir a les actuacions:
1. Fer pedagogia de la cooperació al desenvolupament a nivell de les escoles i
entitats associatives de Rubí, sobretot a través del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació en el Desenvolupament.)
2. Promoure que totes les persones i entitats que vulguin participar en les
activitats solidàries ho puguin fer en condicions d’igualtat.
1.14 La política lingüística
Modificar:
1. relatiu a A1.14.1.1 que la publicació “Rebombori Cultural” s’integri com
apartat a la Revista La Ciutat per tal de reduir despesa
1.15 Identitat i projecció exterior
Modificar:
1. relatiu al A1.15.2.3 Replantejar i revisar el concepte i tots els aspectes
de Rubifira i estudiar formules per fer-la amb menys despesa
Afegir a les actuacions:
2. Incrementar i millorar les ajudes a les entitats ciutadanes que es
dediquen a treballar, aprofundir i divulgar la història i la cultura de la
nostra ciutat
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1.17 La comunicació
Modificar:
1. relatiu al A1.16.1.5 . Replantejar i revisar el concepte i tots els aspectes
de la revista La Ciutat per tal de poder informar a la ciutadania del que
realment es valori com a convenient i de la forma més barata i més
ràpida possible.
Afegir a les actuacions:
1. Crear un Consell Local de Comunicació per integrar sectors ciutadans en la
conformació d’una política municipal de comunicació, com preveu el
Reglament de Participació Ciutadana i divisió en Districtes.
2. Potenciar l’IMCO per centralitzar i unificar la gestió dels mitjans de
comunicació públics locals i el Gabinet de Comunicació (que ara depèn
d’Alcaldia) (també que Rebombori Cultural sigui gestionat per l’IMCO si és
que es veu necessari tenir aquesta publicació, o podria estar integrada en
La Ciutat)
3. Integrar representants de la societat civil de la ciutat en el Consorci de la
Televisió Digital Terrestre (TDT) del Vallès Sud, per no limitar la seva
composició als grups polítics.
4. Estudiar formules per tal de facilitar la comunicació entre els ciutadans i
l’Ajuntament per comunicar tot tipus de coses d’interés comú
La Societat de la Informació
Afegir a les actuacions:
1. Treballar per incorporar sectors privats per potenciar les propostes que es
plantegen en el Pla Director de la Societat de la informació de Rubí.
2. Optimitzar els recursos pressupostaris que es destinen al Comissionat de la
Societat de la Informació per tal de poder dur a terme les actuacions que es
plantegen en el Pla Director.

1. Una ciutat per viure-hi
2.1 Projectes de transformació urbana
Modificar als objectius:
2.1.4 Canviar “ Crear la zona comercial i d’oci al costat dels FGC ...estació
d’autobusos”, per “Crear al costat dels FGC una zona verda, l’estació
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d’autobusos i uns aparcaments soterrats, que tenen com a una de les
finalitats ser un aparcament pels usuaris dels FGC”
Afegir als objectius:
1. Reservar per equipaments el sòl públic fruit del 10% d’aprofitament mig
urbanístic, i no per vendre’l per sanejar els deutes pressupostaris.
2. Coordinar les directrius del POUM amb les línies definides per l’Agenda 21
Local i el Pla d’Actuació Ambiental.
3. Potenciar convenis amb els sectors empresarials perquè col·laborin en la
millora urbanística de la ciutat i el seu finançament.
4. Decidir amb la màxima participació ciutadana i sobretot de les entitats, l’ús
que han de tenir els locals dels antics cinemes de Les Torres, que continuen
tancats sense cap ús, i que podrien ser el gran centre cultural i de barri per
a Les Torres i per a tot Rubí, tenint en compte que aquest barri està patint
un procés de degradació paulatina. I en base a aquesta decisió procedir a l’
adecuació d'aquest espai que podria canviar la dinàmica actual de la zona,
ja que es podria utuilitzar per dinamitzar la cultura, celebrar
esdeveniments, tallers de música, de ràdio, de noves tecnologies, etc.
Modificar a les actuacions:
1. modificar A2.1.4.1 Posant “Projecte zona verda, estació d’autobusos i
aparcament soterrat a la zona Rubí+D”.
2. modificar A2.1.6.14 posant: “Instar a la Generalitat per tal que l’Hospital
de referència per a Rubí es faci en les naus no utilitzades de l’Hospital
General de Catalunya”
Afegir a les actuacions:
1. Desenvolupar instruments de protecció per a gestionar millor el sòl no
urbanitzable, tenint en compte la conveniència d’una gestió
supramunicipal d’aquests espais connectats i coherents.
2. Fomentar l’aprofitament de solars privats no edificats per a usos públics
(horts urbans, zones de joc, etc.), mitjançant l’establiment de convenis
amb els propietaris mentre no se li dongui un altre ús.
3. Adequar les zones verdes de les urbanitzacions de manera que realitzin
la funció social de parcs i espais públics de lleure.
4. Clausurar les instal·lacions properes a les urbanitzacions que representen
un perill o bé un problema de qualitat per a les zones residencials.
5. Estudiar l’adequació dels polígons a l’evolució dels sectors econòmics i
les necessitats laborals i empresarials.
12

6. Integrar els responsables empresarials en òrgans de debat i presa de
decisions sobre els polígons industrials.
2.2 Habitatge
Afegir a les actuacions:
1. Estudiar per a l’actual cojuntura si en el nostre municipi és més necessari
l’habitatge social de lloguer o de venda, o quina és la proporció òptima.
2. Conseguir mitjançant l’empresa municipal PROURSA la màxima promoció
d’habitatges socials (de lloguer o de venda) aprofitant els percentatges
d’aprofitament mitjà que tingui o pugui obtenir l’Ajuntament.
3. Promocionar habitatges de lloguer a un preu adequat i habitatges tutelats
per a gent gran amb serveis adequats, estudiant les possibilitats de fer-ho
requalificant sòl d’equipament com s’ha fet a Barcelona.
4. Afavorir la rehabilitació d’habitatges vells amb crèdits tous i una rebaixa de
la fiscalitat municipal implicada.
5. Crear un cens d’habitatges desocupats i incrementar la seva fiscalitat per
fomentar-ne la seva entrada en el mercat.
Serveis municipals
Afegir a les actuacions:
1. Estudiar i resoldre els abocaments de residus descontrolats que hi han en
el terme municipal
2. Vetllar i prendre les mesures necessaries per tal de que no hi hagin
abocaments inadequats en els torrents.
2.4 Manteniment urbà i paisatge urbà
Afegir a les actuacions:
1. Crear o incorporar unes ordenances que assegurin l’estètica d’edificis,
carrers, places, parcs i jardins.
2. Fomentar l’augment de la conciència ciutadana i del civisme per
mantenir la ciutat neta i arreglada.
3. Recuperar la Riera com a patrimoni per a la ciutat, reivindicant el
correcte funcionament de les depuradores i els col·lectors d’aigües
residuals
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4. Potenciar l’ús cívic i de lleure dels espais lliures periurbans mitjançant
un manteniment adequat i la senyalització de recorreguts i itineraris.
5. Instalar grups semafòrics per a vianants a tots els llocs on encara
manquen (p.e. Edison-Pitagoras, Avda. Comas- Avda. Estatut)
6. Estudiar l’adequació d’utilitzar fanals amb plaques solars
7. Facilitar que els ciutadans puguin informar a l’Ajuntament
d’incidències o problemes de la via pública (no només per interntet
com Rubí Via, sinó també per mòbil)
8. Establir un reglament que reguli les caracterísitiques i els criteris, i les
quotes per colocar o no en el municipi elements publicitaris,
principalment, tanques publicitaries, per tal que quedin al màxim
integrades en el paisatge urbà i siguin el màxim d’homogenies
possible. I que fixi també les obligacions de desballastament en el
termini previst i les condicions del seu manteniment.
9. Instalar més suports o punts als carrers per tal que les entitats hi
pengin els seus anuncis
2.5 Via Pública
Afegir a les actuacions:
1. Preveure les necessitats futures dels cotxes elèctrics quant a punts de
càrrega en la via pública
2.6 Mobilitat
Afegir a les actuacions:
1. Fer un pla de millora de la senyalització que identifiqui tota la
senyalització que manca (p.e. la de la Deixalleria) i implantar aquest pla
2. Fer un pla i implantar-lo per disposar d’una xarxa de Carril Bici a Rubí
que en el futur es conecti amb les ciutats veïnes
3. Fer un pla i instalar aparcaments de bicicletes a les escoles, edificis
municipals, places i tots el altres llocs convenients de la ciutat.
4. Fer campanyes per fomentar l’ús de la bicicleta i les seves mesures de
seguretat
5. Definir i establir un pla de xarxes de carrers de trànsit pacificat i segurs o
de prioritat pel vianant (prioritat invertida) o també anomenats “zones
20 o 30” per tal que els infants, sobretot, puguin arribar amb seguretat a
les escoles
6. Estudi i començament d’implantació d’una linia de Tramvia urbà que
circumvali tota la ciutat de nord a sud i que en el futur es pugui conectar
amb Sant Cugat i Terrassa (Tramvallès).
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7. Millorar, de mentres no hi ha el Tramvia en funcionament, tot el sistema
de bus urbà Rubí Bus, quant a recorreguts, horaris, freqüències, numero
de línies, posició parades, etc
8. Millorar la informació dels horaris i recorreguts que hi ha en les parades
dels busos urbans i interurbans en tot el municipi, per tal que siguin molt
gràfiques i entenadores
9. Millorar el transport públic entre les estacions de RENFE i FGC.
10.
Estudiar quin és el combustible i per tant la motorització més
adequada que han de tenir els busos urbans de Rubí, i exigir gradual i
calendaritzadament a la concessionària que vagi substituint la flota de
vehicles, si fos el cas.
11.
Amb RENFE demanar que la linia no acabi a Cerdanyola, sinó que
arribi a Mollet.
12.

Potenciar itineraris de vianants segurs amb voreres amples.

13.
Pressionar a les administracions competents per accelerar
l’eliminació definitiva del peatge de Les Fonts.
14.
Pressionar a les administracions competents per aconseguir
connexions més operatives amb la B-30 i l’Eix del Llobregat (C-16).
15.
Estudiar exahustivament la conectivitat i l’impacte del centre IKEA
en la mobilitat de la zona i pendre decisions al respecte pressionant les
administracions que faci falta
16.
Instar a la Generalitat que el tram del Vial Interpolar Sud per Rubí
ha de ser l’actual B30 millorant-ne la seva conectivitat amb la Ctra de
Molins de Rei, per tal d’evitar fer un vial nou que passi per Can
Vallhonrat impactant ambiental, territorial i acusticament el barri.
2.7 Medi Ambient
Comentaris:
1. Els sorolls. Aquest tema s’ha de treballar des de l’àrea de medi ambient,
d’urbanisme i de sanitat. Les solucions són molt diverses i depenen també
de la opinió dels ciutadans. La nostra proposta és obrir el debat sobre
aquest tema per tal de poder trobar solucions que facin la nostra ciutat més
habitable.
2. Indústries perilloses. A banda del que obliguen les lleis autonòmiques, la
proposta és que des de l’Ajuntament es faci un catàleg de les indústries i de
la seva potencial perillositat, per tal de poder establir les mesures
preventives pertinents tant a nivell de les empreses com a nivell de
l’Ajuntament. Hi ha problemes que més val no tenir-los, però per això cal
saber-los i prevenir-los.
3. Contaminació Atmosfèrica. Informar adequadament, a través dels mitjans
de comunicació local, a tota la població de Rubí sobre la situació de
contaminació atmosfèrica, els risc que suposa per a la salut de les persones,
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i sobre la necessitat d’establir un pla d’actuació per millorar la qualitat de
l’aire. El municipi de Rubí ha de tenir una disposició ferma i urgent de
treballar en la comissió tècnica de la Generalitat amb la finalitat de formular
el pla d'actuació corresponent per millorar la qualitat de l'aire per als
contaminants de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
4. Contaminació electromagnètica. Pel principi de precaució cal que
l’Ajuntament de Rubí tracti de manera responsable el tema de la
contaminació electromagnètica, atenent a les demandes reiterades de la
ciutadania de preocupació pels efectes nocius que es puguin derivar
d’aquesta contaminació.
Afegir a les actuacions:
1. Elaborar unes ordenances municipals de Medi Ambient que regulin
localment un gran ventall de situacions i factors (com a mínim els citats
en l’apartat anterior de comentaris). Aquesta necessitat ja es va fer
palesa durant el mandat 1999-2003 del qual existeix un acord de ple en
aquest sentit. Pel que fa al mandat 2003-2007 també estava en el Pla
d’Actuació Municipal.
2. Disposar dels recursos necessaris per assegurar que a Rubí es
compleixen amb rigor totes les normatives ambientals vigents.
3. Incrementar el control de la contaminació
electromagnètica i de les aigües residuals

atmosfèrica,

acústica,

4. Reforçar la informació i en especial l’educació ambiental en el municipi.
Estudiar la creació d’un centre d’informació i educació ambiental.
5. Actualitzar l’ Agenda 21 Local i elaborar un nou Pla d’Actuació Ambiental
per repensar la ciutat ecològicament: supressió línies elèctriques, apostar
per energies renovables, instal·lació de minideixalleries, adequació de la
xarxa de clavegueres (aigües pluja i fecals,...), clausurar i restaurar les
extractives i abocadors, Pla de control de la contaminació acústica,
racionalització de les antenes de telefonia mòbil, etc.
6. Reformular el funcionament del Fòrum Ambiental per vetllar per
l’aplicació del Pla d’Actuació Ambiental, amb una participació real on
tothom s’hi senti implicat, i dotant aquest instrument de caràcter
vinculant.
7. Engegar un projecte municipal per disminuir la contaminació acústica a
Rubí. Preveure les mesures correctores necessàries en els llocs més
conflictius a partir del mapa sònic municipal i les informacions dels veïns.
8. Conseguir que es posin les pantalles acustiques necessaries entre el AP7
- B30 i les cases del barri de Can Vallhonrat
9. Estudiar els efectes ambientals que pot tenir l’augment de trànsit aeri
per sobre del municipi de Rubí.
10.
Vetllar al màxim per l’esponjament de la ciutat incrementant els
espais verds i places públiques fins a obtenir 15 m2 per habitant. Això,
16

tenint en compte els barris i la proximitat de la població a aquests espais
de salut i cohesió.
11.
Adequar les places públiques i els espais verds per tal que siguin
uns espais funcionals per al joc dels nens/es i uns espais de relació per a
la resta de ciutadans. En aquest sentit, cal aplicar criteris de
sostenibilitat ambiental en el seu disseny i manteniment, mitjançant la
redacció i execució del Pla per a la Sostenibilitat dels Espais Verds
Urbans de Rubí.
12.

Arranjar de manera integral la plaça de Pep Rovira.

13.

Arranjar de manera integral el Parc del Castell.

14.

Arranjar de manera integral el Parc del torrent de les Abelles.

15.
Arranjar de manera integrar la plaça del Dr. Guardiet, per tal
d’aconseguir una gran plaça verda i contínua, eliminant l’actual
amfiteatre.
16.
Allunyar dels habitatges o bé soterrar i apantallar les línies
elèctriques de mitja i alta tensió on la contaminació electromagnètica
pugui ser perjudicial per a la salut de les persones, sobretot on sigui
superior a 0.2 µT.
17.
Establir convenis amb les companyies elèctriques per donar
solucions integrals a la problemàtica de les línies de mitja i alta tensió
que passen pel terme.
18.
Agilitar el poder disposar del mapa de les línies elèctriques de
25.000 v per poder evitar la contaminació electromagnètica en zones
sensibles.
19.
Crear la Comissió Municipal de l’Energia, tal i com es va acordar en
el Ple de l’Ajuntament en el període 2003-2007. En aquesta comissió hi
haurien de participar els representants de l’Ajuntament, la Comissió
Cívica contra les Línies d’Alta Tensió de Rubí, i els agents econòmics
implicats. I tindria per finalitat la coordinació i seguiment de totes les
accions necessàries per a minvar de manera global l’impacte social i
ambiental que provoquen les línies elèctriques sobre la població i el
municipi de Rubí.
20.
Racionalitzar la instal·lació i la distribució de les antenes de
telefonia mòbil en el municipi a través d’un estudi territorial que ordeni i
determini les zones concretes on es permeti instal·lar aquest tipus
d’infraestructures evitant: a) sota el principi de precaució possibles
afectacions a la salut de les persones. b) el desgavell que actualment
afecta al territori. c) impactes greus sobre el paisatge.
21.
Control, millora i manteniment preventiu de la qualitat ambiental
en general. Cal tenir en compte que el Decret 226/2006, de 23 de maig,
declara el municipi de Rubí com a Zona de Protecció Especial de
l'Ambient Atmosfèric.
22.
Exigir una xarxa de control local dels
sobrepassen els nivells legals i l’impuls de
conjuntament amb altres administracions.

contaminants que
solucions urgents
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23.
Estudiar el possible reaprofitament com a combustible ecològic a
utilitzar en el transport públic urbà del metà que es deixa escapar, amb
la conseqüent contaminació, al abocador clausurat de Mas Jornet, i del
que es crema intencionadament a la depuradora de Rubí.
24.
Afavorir
d’impostos.

la

utilització

de

vehicles

híbrids

amb

la

reducció

25.
Posar en marxa la segona deixalleria. A més, cal promocionar l’ús
de la deixalleria amb noves campanyes.
26.
Establir un programa de millora ambiental en el barri de Can
Vallhonrat atesa la seva situació sensible a nivell ambiental i el possible
empitjorament si s’executa el Vial Interpolar Sud.
27.
Facilitar el manteniment forestal sota línies d’acció d’acord amb la
disciplina de la biologia de la conservació.
28.
Informar i establir un pla d’actuació en les zones industrials i
urbanes amb risc d’inundacions per rierada. Estudiar en detall aquesta
problemàtica per executar les mesures correctores necessàries i pendre
les decisions urbanístiques adients.
29.
Combinar diferents sistemes de recollides que segons el tipus
d’urbanització tenen més eficiència (exemple: porta a porta).
30.
Dur a terme periodicament campanyes per incrementar la recollida
selectiva, principalment de la matèria orgànica.
31.
Obrir un debat participatiu per trobar una bona solució per a l’ús de
la Planta de Triatge. .
32.
Establir convenis amb les empreses per tal de millorar la gestió a
petita escala dels residus que generen: deixalleries als polígons, control
contaminació atmosfèrica, xarxa clavegueres: pluja / fecal / industrial depuradores individuals.
33.
Crear una deixalleria virtual gestionada per la deixalleria que
promogui la recuperació i reutilització dels objectes que les persones es
vulguin despendre i que encara puguin ser útils i funcionals per altre
gent.
34.
Establir un barem de taxes més proporcionades a cada grup de
generadors i amb un sistema que premiï als que més participin amb la
recollida selectiva
35.
Canalitzar adequadament les clavegueres de les urbanitzacions
amb un pla especial que reculli totes les problemàtiques i doni solucions
d’una manera integral, per tal de no abocar aigües fecals en els torrents.
36.
Fer campanyes periòdiques per reduir la quantitat de deixalles que
es produeixen en el municipi a través d’incidir en el consum, comerç, etc.
(cal prendre una especial atenció als envasos embolcalls i embalatges).
37.

Elaborar un cens municipal de contaminants industrials.

38.
Donar a conèixer i promoure l’ús de la vaixella reutilitzable
municipal. En el cas d’activitats organitzades o que tinguin el suport de
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l’Ajuntament obligar a l’ús de la vaixella reutilitzable municipal o quelcom
equivalent .
39.
Fomentar l’estalvi i eficiència energètica dels edificis, equipaments,
instal·lacions i serveis públics. Estudiar en concret el fet de posar plaques
solars a les piscines municipals
40.
Realitzar auditories energètiques de les instal·lacions i
dependències municipals de tipus administratiu, i també de les
instal·lacions i equipaments esportius, educatius i socioculturals de la
ciutat.
41.
Facilitar i promoure les auditories ambientals en els habitatges a
través les línies d’acció de l’Agenda 21 local (aigua, energia , aïllaments,
mesures ambientals de contaminants, etc.).
42.
Incrementar l’ús d’energies renovable per a ús públic i privat
d’acord amb els compromisos de Kioto i amb la lluita contra el canvi
climàtic.
43.
Disposar de l’Agència Local de l’Energia que centralitzi
informació i suport sobre eficiència energètica i energies renovables

la

44.
Establir un procés de control de l’execució de les obres públiques
quant a compliment de terminis, qualitat del resultat, impacte medi
ambiental dels treballs i impacte als veïns.
45.
Aconseguir aigua del tractament terciari de la Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Les Fonts per a usos municipals, i elaborar un pla
d’ús d’aquesta aigua. Fer les gestions i els canvis necessaris per tal
d’aconseguir que l’aigua de la depuradora surti de bona qualitat.
46.
Fer un projecte d’aprofitament de les aigües pluvials i freàtiques
per a usos públics (regs de zones verdes, manteniment i neteja de
carrers, etc).
47.
Protegir i conservar activament el sòl no urbanitzable actual
(aprox: 50%) perquè forma part de la xarxa ecològica d’espais naturals
connectats de Sant Llorenç a Collserola, concretament forma part del
Connector Ecològic de Rubí: Can Roig, Can Fonollet, Can Ramoneda,
Terres del Castell, Can Serra i Can Xercavins que s’uneixen per Sant
Genís, per Can Tapis i per Les Martines amb la frange situada a l’Oest de
Rubí que va de Rubí-Sud i Can Calopa a Can Canyadell Vell i Can Barceló
passant per Can Riquer, Can Balasc, Can Carreres, Can Serrafossà, Can
Pi de la Serra, Can Sampere, etc.
48.
Fer les gestions necessaries per integrar el turó de Can Calopa i el
frontal de la riera de Rubí al futur Parc Natural de la Serra de Collserola.
49.
Senyalitzar tots els espais i elements naturals catalogats i protegits
en el Catàleg i Pla Especial del patrimoni arquitectònic, arqueològic i
natural de Rubí. Aquest va ser un compromís acordat a la Taula de
Patrimoni que resta encara pendent de realització.
50.
Crear i senyalitzar nous itineraris de natura i excursionisme en els
espais naturals i rurals de Rubí, concretament en els següents àmbits:
Can Xercavins, Can Ramoneda-Can Pòlit-Can Roig-Can Guilera-Serra de
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les Martines, Serra de l’Oleguera-Serra de Can Riquet, Bosc de Sant
Genís-Can Serrafossà-Can Balasch, Ca n’Oriol-Can Sant Joan-AlousPenjallops, etc.
51.
Editar una nova guia amb els nous itineraris de natura i
excursionisme proposats.
52.
Dinamitzar l’aprofitament racional i sostenible de l’entorn natural i
rural de Rubí (agricultura, ramaderia, turisme ecològic...).
53.
Regular la instal·lació de tanques en les parcel·les del Sòl no
Urbanitzable, atès el notable impacte ecològic (limiten la permeabilitat
faunística) i paisatgístic que suposen aquestes infraestructures.
54.
Assumir i fer complir la resolució de la moció aprovada sobre la
declaració de Rubí Lliure de Transgènics en el mandat 03-07. En aquest
sentit facilitar: els debats públics i campanyes d'informació, el
compliment amb rigor de la llei de l'etiquetatge, la promoció de l'ús de
l'alimentació sense transgènics a la població en general, Així, també fer
el possible per instar als organismes competents de la Generalitat a
retirar l’actual Projecte de Coexistència, que permet els cultius de
transgènics a l'aire lliure i a una distància insuficient a altres conreus
55.
Vetllar i disposar dels recursos necessaris per fer complir
rigorosament la normativa de les activitats en Sòl No Urbanitzable:
activitats extractives, abocadors, indústries, captura il·legal d’ocells,
horts il·legals, nuclis de població i edificacions no justificades (les masies
estan justificades històricament).
56.
Disposar d’una patrulla municipal que garanteixi la vigilància dels
espais lliures del sòl no urbanitzable de Rubí, i que es complementi amb
les accions que haurien de dur a terme altres administracions.
57.
Facilitar el pas del Camí Verd pel nostre municipi, i les accions que
s’en derivin, tal i com proposa la Plataforma Camí Verd
58.
Racionalitzar els horts il·legals i crear-ne de municipals amb
concessions.
59.
Impulsar la protecció del connector ecològic de Rubí i la Via Verda
a escala supramunicipal potenciant el seu ús col·lectiu com a punt de
trobada de les urbanitzacions amb la ciutat.
60.
Estudiar la creació d’un Centre de Natura i per la Sostenibilitat,
com a espai d’educació ambiental, interpretació dels sistemes naturals,
centre de gestió del connector ecològic entre Sant Llorenç del Munt-Serra
de Collserola, i com a espai de reflexió i recerca a l’entorn de la
sostenibilitat.
61.
Elaborar i executar el projecte de restauració i millora del Parc de
Ca n’Oriol - Can Sant Joan, mantenint el seu caràcter rural i preservant
els camins, la vegetació, els arbres singulas, el conreu i la topografia
natural de l’est del municipi.
62.
Elaborar i executar el projecte de l’Anella Verda Urbana, entesa
com una xarxa d’espais verds públics distribuïda arreu de la ciutat
connectats entre si i amb els espais naturals de l’entorn.
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63.
Estudiar que els espais naturals entrin a la ciutat per l’anella de
parcs periurbans, i que al mateix temps s’endinsin al nucli urbà per les
places i jardins que neixen de l’esponjament real de les indústries que es
traslladen als polígons.
64.
Elaborar un Pla Especial integral de tot el sòl no urbanitzable.
Aquest pla a de ser el marc general que permeti, amb una gestió
programada activa, recuperar les zones d’extraccions, abocadors i altres
zones com a espais naturals i agrícoles.
65.
Potenciar l’educació ambiental a les escoles i instituts, tant en els
centres públics, concertats, com en els privats amb un projecte continu.
66.
Elaborar i posar en pràctica un Pla Estratègic Municipal d’Educació
Ambiental amb l’objectiu de decidir i prioritzar les accions per millorar a
curt i mitjà termini la situació ambiental del municipi mitjançant
l’educació incidint i fent partíceps a tots els sectors socials: administració
pública, ensenyament, organitzacions no governamentals, la societat en
general i molt especialment a les AMPAS de les escoles i instituts..
67.
Començar donant exemple activant en la mateixa administració
pública de Rubí dinàmiques de desenvolupament sostenible. Cal
ambientalitzar l’administració municipal.
68.
Implantar i verificar un Sistema de Gestió Ambiental segons el
Reglament EMAS de la Unió Europea per a totes les dependències i
instal·lacions municipals de tipus administratiu, com a mesura per a
garantir la sostenibilitat del funcionament intern de l’Ajuntament i
l’aplicació de millores ambientals de manera contínua i programada en el
temps (reducció dels consums d’aigua i d’energia, optimització dels
consums de materials fungibles, reducció de les deixalles generades,
introducció de criteris de compra verda en les adquisicions de béns i
materials, etc.).
69.
Establir un pla que cobreixi tots els tipus d’anuncis i propaganda
muncipal per tal que sigui el més ecològica possible.Minimitzar la
propaganda municipal que consisteixi en penjar cartells als fanals ja que
és poc ecològica i té un cost significatiu.

2. Una ciutat per treballar-hi
3.1 Ocupació de qualitat
Detallar:
1. Explicar amb més detall quins són els plans d’actuació de l’IMPES
Afegir a les actuacions:
1. Afavorir el control i el compliment exahustiu en tot el municipi de la llei
de prevenció de riscos laborals.
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3.2 Foment de la cultura emprenedora:
Afegir a les actuacions:
1. Facilitar al màxim la tramitació administrativa de la posada en marxa de
nous negocis: botigues, petita i mitjana empresa, etc
3.3 Millora de la competitivitat del teixit econòmic
Modificar:
1. En l’A3.3.4.1 “nit de l’empresa” per “acte repartiment premis empreses”
3.4 Desenvolupament econòmic de la ciutat
Modificar:
1. A3.4.3.1 substituir el que hi ha per “Repensar el concepte, la freqüència i
l’organització de la fira de ciutat Rubifira”
Afegir a les actuacions:
1. Millorar les infraestructures d’accés als polígons i la seva interconnexió, tot
organitzant la trama industrial amb criteris supramunicipals.
2. Cercar la col·laboració directe amb els sectors i actors industrials per
aconseguir conjuntament la millora dels polígons, la seva renovació i, en la
mesura del possible, una gestió compartida.
3. Promoure un pla estratègic del sector industrial de Rubí que prioritzi
mesures contra la deslocalització industrial, que potenciï els serveis a les
empreses i que eviti el contacte entre sòl industrial i habitatge.
4. Millorar el transport públic cap als polígons sota el criteri de la mobilitat
sostenible, afegint també una xarxa de carrils bici per a potenciar aquesta
opció de transport.
5. Crear un servei coordinat de Borsa de Treball que impliqui l’IMPES, els
sectors empresarials i els departaments pertinents de les administracions
superiors.
3.5 Comerç local
Modificar:
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1. En l’A3.5.7.1 enlloc de “Nit del Comerç” posat “Acte de repartiment de
premis al comerç local”
Afegir a les actuacions:
1. Revisar els impostos i taxes que podrien afectar
desenvolupament i el manteniment del comerç local.

negativament

el

2. Potenciar l’activitat associativa del comerç més enllà de sopars i actes
institucionals, promovent els contactes entre les associacions comercials
locals i comarcals.
3. Facilitar que hi hagi una dependència en algun local municipal que si
venguin productes de Comerç Just
4.

Estudiar si és possible establir uns criteris que vetllin per què hi hagi la
màxima diversitat del tipus o ram de comerços que s’estableixen en una
mateixa zona o carrer (exemple:perfumeries i òptiques en el c/ Francesc
Macià)

3. L’Administració més fàcil i oberta
4.1 Participació ciutadana
Afegir a les actuacions:
1. Organitzar el que convingui per tal que els Plens municipals siguin itinerants
en els barris, per apropar la política als ciutadans
2. Buscar solucions per tal que els Plens municipals es facin en sales amplies i
adequades per a facilitar la participació dels ciutadans.
3. Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal que els Grups de
l’Oposició puguin fiscalitzar de forma eficaç tota l’acció del Govern com per
exemple facilitant l’accés a la informació dels temes municipals, i permetent
que els Plens es puguin fer a diversos locals diferents de la ciutat.
4. Assegurar que en el sí de l’aplicació del RPC es posen en marxa els Consells
Ciutadans (veure punt següent “pressupostos participatius”), que juntament
amb les AAVV i entitats locals han de ser els interlocutors naturals de
l’Equip de Govern Municipal. En l’estructura participativa s’han de poder
parlar tots els temes que afecten els ciutadans i es on s’han d’arribar a
acords i on s’ha de fer real la “cultura del diàleg”.
5. Exigir que tots els estudis, informes, etc encarregats per l’Ajuntament i
pagats amb diner públic estiguin a l’abast de tots els partits, entitats i
ciutadanes tal i com estableix la moció d’ACR de novembre de 2004
aprovada per unanimitat.
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6. Disposar dels recursos i procesos per tal de’assegurar que: 1) s’executen
totes les mocions aprovades en el Ple, i que 2) existeixen uns procesos
transparents que permeten als Grups de l’Oposició i a la societat civil
conèixer en tot moment el grau d’acompliment de qualsevol de les mocions
aprovades.
7. Exigir que les diferents accions del Pla d’Acció Municipal (PAM) tingui dates
concretes d’execució i un responsable, i que anualment l’alcalde/ssa retri
comptes públicament del seu grau de compliment.
8. Establir un procés de “Pressupostos Participatius” totalment oberts a la
ciutadania
9. Fer unes Sessions Pressupostàries explicatives, anuals, obertes a tothom,
previes al Ple de Pressupostos, on cada regidor responsable d’una àrea retri
comptes de la despesa i inversions que ha fet i del perquè de la proposta de
pressupost per l’any vinent.
10. Impulsar l’associacionisme facilitant la creació i el funcionament
d’entitats sense ànim de lucre sobretot les de caire social, mediambiental,
polític i d’esports de base.
11. posar en marxa una xarxa de Centres Cívics per facilitar
l’associacionisme i les activitats de les entitats.
12. Disposar d’un Casal d’Entitats per tal d’ assegurar espais i recursos per a
les entitats.
13. Fomentar el coneixement i la participació dels ciutadans en les entitats
de Rubí facilitant i promovent actes culturals, debats i la participació en els
consells de ciutat. També s’ha d’intentar relacionar entitats culturals i
esportives amb les escoles.
14. Fomentar el diàleg i la coordinació entre les entitats de la ciutat i
promoure les activitats conjuntes.
15. Facilitar la presentació de Precs en el Plens a l’Equip de Govern per part
de les entitats, i assegurar que s’en fa un seguiment i s’en dóna una
resposta.
16. Establir uns criteris equànims i transparents sobre les subvencions a les
entitats.
17. Exigir la publicació clara i anual dels imports de les
donacions/subvencions que l’Ajuntament fa a totes les entitats i
associacions, i de l’ús de recursos municipals que aquestes fan (locals,
espais, equips,etc)
18. Estudiar la implantació del Banc del Temps per a la ciutat vinculant-ho al
teixit associatiu.
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4.2 Una administració al servei de la ciutadania
Afegir a les actuacions:
1. Assegurar que hi ha una oficina municipal que pugui donar informació
exhaustiva al ciutadà/na de qualsevol tema relacionat amb Rubí. On es
pugui consultar, en persona o per telèfon, fax, correu electrònic, etc.,
qualsevol dubte de qualsevol àmbit.
2. Aplicar un nou pla de sanejament prioritzant la racionalització de la despesa
municipal i poder destinar part del superàvit a inversions i, en la mesura del
possible, a reduir el deute històric que té un elevat cost financer.
3. Incorporar el control del compliment de les mocions al Pla General
d’Informatizació de l’Ajuntament PIGA, per tal d’assegurar-ne la seva total
execució.

ACR, novembre 2008
ESMENES PAM rev 5 def nov 08
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