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Política

Dimecres, 30 d’abril de 2008

ACR TENIA RAÓ:

el conveni amb Ficosa
s’havia de millorar molt més
l’Alternativa t’informa !

Full Informatiu núm.1 /2010

Per què el Govern Municipal PSC + ERC ha anul·lat el conveni urbanistic
aprovat el 05/11/2009 i ara al Ple en porta a aprovació un de nou?
Tot i que PSC + ERC han rebutjat les 10 al·legacions que va presentar ACR després de l’aprovació de l’anterior conveni, ara en presenten
un de nou, incorporant i tenint en compte una gran majoria de les modificacions que ACR reclamava en les seves al·legacions.

Aquest objectiu desapareix de la
documentació que acompanya el nou conveni.

Existència d'un informe urbanistic

Substituit per un infome tècnic i urbanístic
totalment diferent al de l'anterior conveni.

Existència d'informe hjurídic

Existència de l'informe jurídic amb
modificacions

No s'hi troba l'informe del Secretari de
l'Ajuntament

Existència de l' informe del Secretari de
l'Ajuntament

No hi ha informe de l'Interventor de
l'Ajuntament

Segueix mancant un informe de l'Interventor
de l'Ajuntament

Existència d'una fitxa urbanística

Existència d'una fitxa urbanística amb
modificacions

Existència d'un conveni entre
Ajuntament i propietari majoritari dels
terrenys.

Existència d'un conveni entre Ajuntament i
propietari dels terrenys amb modificacions.

Manca l'estudi de la mobilitat generada

Ara es fa menció a un estudi de mobilitat
generada.

Conté clàusula en que Ficosa havia de
contractar una compra de finca abans del 20
de desembre per reubicar-se.

Ara es demana la compra de la nova
fàbrica en el termini màxim de 10 dies des
de la signatura d’aquest conveni, i en qualsevol
cas, abans de l’aprovació
provisional del POUM.

Compensació econòmica per a Rubí per
a la requalificació: 4.5 M € en efectiu

Ara 4.7 M € , però en espècies, en forma
d'obres de vialitat a construir.

Manca justificació xifres econòmiques
de l'operació com els 4.5 M €.

Segueixen sense justificació les xifres
econòmiques de l'operació urbanística. No
s'explica perquè ara la compensació és major.

Aquest conveni antic tenia mancances
importants de documents, era molt fluix a
nivell urbanistic.

El conveni actual ha millorat la qualitat i
quantitat de documents i a nivell urbanistic.

via tren FGC





 1378 nous habitatges
Conveni Ficosa
Sant Jordi Park



 CAP Sant Genís


CONVENI NOU per aprovar ara




CONVENI aprovat 05/11/2009
Té descrit l'objectiu d'assegurar la
permanència a Rubí de l'activitat productiva
de les empreses que conformen el grup
FICOSA.

El conveni Ficosa - Ajuntament:
w Conveni pel qual es requalifiquen 20 hectàrees de sòl industrial a sòl
residencial,
w Permet la construcció de 1.378 nous habitatges en la zona oest de Rubí,
tocant a Sant Genís i la urbanització de Sant Jordi Park.
w Això suposarà 5.000 nous veïns i uns 2.500 cotxes més.
w Aquesta operació d’uns 300 M € la demana l’empresa Ficosa “per no haver
de marxar de Rubí i mantenir els llocs de treball”.



comparativa dels dos PROCESSOS d'APROVACIÓ
del Conveni Urbanístic Ajuntament - Ficosa

Pla Parcial Can Pujol (requalificació de la zona on estan les empreses Ficosa). Millores que
es faran de mobilitat: 01 - Rotonda Avda. Castellbisbal, 02- Pont sobre els FGC, 03 - Millores
al l’Avda Castellbisbal.

MANTENIMENT LLOCS DE TREBALL:
Cal recordar que aquest conveni Ficosa – Ajuntament no assegura el manteniment dels llocs de treball, ni la permanència de les empreses del
grup Ficosa a Rubí. El que sí que queden garantides pels treballadors, són les indemnitzacions en cas que l’empresa marxi de Rubí a través de
l’acord signat entre treballadors i empresa el 22 de juny de 2009.

Què demana Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) ?
w Què el Govern Municipal sigui més rigorós, més bon negociador i més transparent en totes les operacions de requalificació de terrenys.
w Què es millori més el nou conveni que es vol aprovar; considerem que no tenim prous garanties que els pactes econòmics que hi apareixen
siguin els que toquen. Què es justifiqui també el perquè la compensació per l’Ajuntament és només de 4.7 M €.
w Què s’augmenti el nombre d’habitatges de protecció oficial; passant del 40% de protecció oficial al 60% tal com demana Residencial Aprocan
un dels propietaris de les finques existents en l’àmbit del conveni.
w Què es sotmeti el POUM a una nova aprovació inicial; donada l’afectació d’aquest conveni ( 20 hect i 1.378 habitatges nous respecte al POUM
aprovat inicialment) o sigui un increment aproximat del 15%.
Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)
té 2 regidors a l’Ajuntament de Rubí des de l’any 2003:

Utilitza’ls !

www.acr.cat / acr@acr.cat / reunions OBERTES a tothom cada dilluns a les 20 h a l’Ajuntament

UNA ALTRA FORMA
DE FER POLÍTICA !

