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Plaça Dr. Guardiet:
incompliment dacords i
repetició derrors del passat

Full Informatiu núm. 3 /2009

lAlternativa tinforma !

PSC i ERC no respecten el seu Pacte de Govern al votar en contra
de fer un aparcament sota la Pl. Dr. Guardiet i la Pl. Catalunya
Fragment extret de les Bases dAcord per al Govern del Ajuntament de Rubí per al Període 2007-2011, document que es troba a: www.ajrubi.cat

Mobilitat i transport
La mobilitat constitueix actualment un
dels principals problemes de totes les
zones urbanes densament poblades,
com és cas de la nostra ciutat, i per
tant es converteix en una prioritat per
a aquest mandat.

BASES D’ACORD PER AL GOVERN
DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER AL
PERÍODE 2007-2011
Rubí, 19 de juny de 2007

Per tot això el compromís en aquest àmbit
dactuació és:

La voluntat de els dos grups polítics és
la de poder portar a terme una ordenació
important del trànsit i de la circulació a
Rubí.
Els problemes de mobilitat es compliquen
amb la manca daparcaments a la ciutat,
ja que els vehicles es veuen obligats a
estacionar als carrers, amb les
limitacions que això comporta.
Lestudi i reordenació de la circulació, un
bon pla daparcaments a la ciutat i un

servei públic de transport urbà adequat a les
necessitats han de permetre millorar aquest
aspecte que tant distorsiona la vida diària dels
ciutadans.
Tot això ens ha de permetre assolir un
objectiu comú com és la vianització del
centre de la ciutat.

- Elaboració dun pla daparcaments que
siniciarà amb la construcció dels quatre
següents:
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 un a la plaça Ca nOriol,

 un altre a la plaça del Doctor Guardiet
i plaça Catalunya,
 un altre a la plaça Josep Tarradellas,
 un altre als carrers Edison amb
3 dAbril.

Davant daixò Alternativa Ciutadana :
 lamenta que el Govern Municipal en el passat Ple Municipal del 26 de Febrer, no permetés
aprovar la moció unitària de tots els Grups de lOposició demanant que sestudiés seriosament
constuir un aparcament subterrani sota la Pl.Guardiet i Catalunya.
 per altra banda, ACR denuncia el fet de que el Govern incompleixi molts dels acords
adopatats, dinàmica persistent que desacredita la política, crea falses expectatives,
frustració i desconfiança.
 i per tant insta al PSC i ERC a ser rigurosos amb els acords adoptats i a que es replantegin
la remodelació de la Plaça Dr.Guardiet per no tornar a repetir el mateix error de lany 1994,
que va costar 300 milions de pessetes.

ASSEMBLEA

OBERTA a TOTHOM
AQUEST DISSABTE
28 de MARÇ - 10.30h
C/ Descobridor Colom nº 5 ( local CGT)

Plaça Dr. Guardiet aquest hivern.

 tancament de comptes 2008
 balanç 1er trimestre
 planificació 2n trimestre
 propostes per a la crisi

Vine i Opina !

www.acr.cat / alternativa@rubidigital.cat / reunions obertes cada dimecres a lAteneu, a les 20h.

