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PRESENTACIÓ
La política és una activitat social tan important que no es pot deixar en mans
únicament dels polítics. Entesa com el debat i la presa de decisions sobre les
qüestions públiques i col·lectives, la política necessita la implicació de tothom. S’ha de
votar cada quatre anys perquè les institucions siguin més representatives i legítimes,
però la ciutadania ha de ser activa i crítica dia rere dia.

Els partits polítics convencionals són instruments per fer política, però fa anys que
s’han separat de la societat civil i tendeixen a defensar més els interessos de grups
econòmics i de pressió, i els seus propis interessos, que no pas allò que interessa a la
majoria de la ciutadania, cada vegada més decebuda i desconfiada.
Davant de la perversió de la democràcia representativa, convertida en una pura
delegació que s’interpreta com un xec en blanc entre elecció i elecció, els ajuntaments,
l’administració més propera a la ciutadania, poden ser la porta d’entrada a la
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA. A Rubí, minva el debat democràtic més enllà dels
partits i la participació real, mentre l’abstenció electoral torna a ser de les més altes de
tot Catalunya. Tenim una ciutat encara desarticulada, amb serveis i equipaments
insuficients, sovint caòtica, i on l’opinió de la ciutadania compta poc perquè la gestió
municipal respon sobretot a criteris de despatx i partidistes.

Arran del desgavell municipal agreujat els últims anys 90 i principis dels 2000, va sorgir
Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), un col·lectiu ciutadà rubinenc (integrat per
membres de la Coordinadora d’Urbanisme Ciutadà CUC, per membres d’Els Verds, i
per membres d’associacions veïnals i d’entitats diverses) convençut que cal recuperar
el sentit de l’Ajuntament com a assemblea de representants de la ciutadania i no
com a simples delegats de partits polítics. ACR, contra pronòstic, va aconseguir dos
regidors en les eleccions de 2003 i els va mantenir el 2007, esdevenint l’únic grup
municipal alternatiu als partits convencionals. Ara, volem seguir implicant i
representant, en la política local al màxim nombre de rubinencs i rubinenques, amb
una democràcia oberta a tothom, amb UNA ALTRA DEMOCRÀCIA.

Els eixos bàsics del nostre programa són els mateixos que fa vuit anys: que la
ciutadania participi realment en les decisions sobre la ciutat i prioritzar en una ciutat
industrial com Rubí la sostenibilitat ambiental i social. Aquests dos grans eixos, la
PARTICIPACIÓ i la SOSTENIBILITAT, han estat i són el moll de l’os de les propostes
aportades durant dos mandats com a oposició seriosa, crítica i col·laboradora quan ha
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calgut. Hem presentat a l’Ajuntament no només les idees de l’assemblea d’ACR sinó
també propostes d’altres col·lectius locals, i hem traslladat la màxima informació sobre
les actuacions del Consistori a la ciutadania, perquè el contrast democràtic d’opinions
s’ha de fonamentar en la transparència informativa.

Amb el mateix objectiu, i sempre preservant l’autonomia d’ACR com a grup ciutadà i
polític de Rubí, formem part de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), que
reuneix opcions electorals d’arreu de la comarca similars a la nostra, i que ens ha
permès tenir un representant col·lectiu al Consell Comarcal del Vallès Occidental,
accedint així a informacions i decisions polítiques que també afecten la nostra ciutat.

ACR té propostes obertes al debat per millorar-les i ser defensades per regidors amb
voluntat de servei públic i no professionalitzats. Volem limitar el creixement de Rubí en
un POUM que encara està per decidir, volem augmentar i millorar equipaments i zones
verdes, volem protegir el medi natural que encara tenim, volem racionalitzar la gestió
pública, volem millorar la mobilitat amb transport públic eficient, aparcaments i zones
de vianants... En definitiva, proposem ser ciutadans independents i progressistes, fer
un “reset” a la política municipal i que sobretot Participis amb Nosaltres!
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1. OBJECTIUS,
OBJECTIUS, EIXOS BÀSICS i METODOLOGIA
METODOLOGIA
Objectius essencials d’ACR:
1. Millorar la societat i el mediambient per tal que totes les generacions de persones
presents i futures tinguin la màxima qualitat de vida a la ciutat, i que això tingui
repercussió a la resta de la societat.
2. Incidir en les decisions i accions sobre i de Rubí que es prenen i s’aproven a
l’Ajuntament de la nostra ciutat, en altres administracions, i ens amb personalitat
jurídica pròpia per tal d’acomplir el primer objectiu.
3. Ser un referent viu i palpable que demostri que és factible “una altra manera de fer
política”.

Eixos bàsics d’ACR:
-

La millora de la democràcia a partir, principalment, de promoure i facilitar la
participació ciutadana, i que per tant la ciutadania participi realment en les
decisions de la ciutat.

-

Sostenibilitat i equitat social i ambiental. Assegurar el màxim respecte i
prioritzar els aspectes socials i mediambientals per tal de garantir el benestar
de les persones i la conservació de la natura.

Mètodes generals per aconseguir els objectius:
1. Proposar idees i projectes i promoure la participació ciutadana i la democràcia
participativa en totes les decisions i processos que afectin a Rubí, fent consultes i
recollint opinions quan s’escaigui, recuperant així el sentit de l’Ajuntament com a
assemblea de representants de la ciutadania i no com a simples delegats de partits
polítics convencionals.
2. Informar a la ciutadania sobre totes les actuacions del Consistori i d’altres
administracions i ens relatius a Rubí, ja que les opinions i les decisions s’han de
fonamentar en la informació transparent sobre les qüestions col·lectives.
3. Assumir i fer arribar cap a l’Ajuntament demandes, projectes i campanyes de la
societat civil sempre i quan no vagin en contra del nostre Codi Ètic i/o eixos bàsics i
programàtics d’ACR.
4. Controlar i vetllar pel compliment i la qualitat en l’execució de les responsabilitats
i competències que té l’Ajuntament de Rubí, tot detectant, investigant i denunciant,
si s’escau, els temes, problemes, dèficits o irregularitats per donar-los a conèixer i
proposar-ne millores.
5. Vetllar per la racionalització i l’eficiència dels recursos en la gestió de
l’Ajuntament.
6. Detectar i traslladar bones pràctiques aplicades en altres municipis o ens al
nostre consistori i ciutat.
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2. CODI ÈTIC
ÈTIC
A l’assemblea d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) celebrada el 27 de novembre de
2010 es va decidir revisar i aprovar el codi ètic i el model bàsic de funcionament d’ACR
per a la candidatura i el mandat de 2011-2015:
1. Alternativa Ciutadana de Rubí prendrà les decisions en Assemblea.
Tothom que vingui a la assemblea té veu i vot, i aquest no es podrà delegar. En
casos d’urgència, les decisions es podran prendre en la reunió setmanal de
treball, sempre que els càrrecs electes d’ACR hagin avisat, via roda telefònica
o correu electrònic, als membres d’ACR (una llista oberta) de la importància de
la seva assistència a aquesta reunió. Aquestes decisions s’exposaran a
l’Assemblea i aquesta les assumirà o no.
2. El moviment participatiu que genera ACR anirà escollint el temes que
treballarà a mesura que va avançant el mandat i podrà tenir grups de treball
que voluntàriament es vulguin constituir i estiguin disposats a treballar en algun
tema concret. L’assemblea prioritzarà uns temes sense excloure treballar allò
que un grup o persona d’ACR vulgui i pugui.
3. Les persones d’ACR, siguin càrrecs electes o no, que estiguin en qualsevol
comissió estan obligades a informar a la resta de tot el que la comissió vagi
treballant, exposant, i proposant.
4. Les feines prosaiques s’han de compartir amb les intel·lectuals, d’igual
manera per a tothom.
5. ACR tanca la possibilitat de presentar-se a les eleccions conjuntament en
coalició amb altres partits de Rubí. No obstant això, es podria estudiar la
possibilitat d’algun partit que decideixi no presentar-se a les eleccions de Rubí,
i els seus membres es puguin integrar en la candidatura i Assemblea d’ACR.
6. És voluntat d’ACR presentar-se a les eleccions juntament amb les
Candidatures Alternatives del Vallès per tenir representació al Consell
Comarcal. Aquesta coalició no hauria d’interferir en l’acció municipal d’ACR, i a
nivell comarcal hauria d’actuar i decidir per consens pel que fa als possibles
representants comarcals.
7. ACR deixa oberta la possibilitat d’estudiar pactes post-electorals (formar
govern, propiciar la governabilitat, etc.).
8. L’Assemblea decidirà en què es gasten els diners que es puguin percebre
com a grup municipal. Els regidors d’ACR faran tasques institucionals, sent la
corretja de transmissió dels temes institucionals cap al moviment participatiu i
viceversa, i participant activament en el moviment ciutadà.
9. Els càrrecs electes tindran una durada màxima de quatre anys en funció
de la seva disponibilitat. No es podran tornar a presentar als primers llocs de
la llista en les eleccions següents, però sí a les posteriors. No obstant això,
l’assemblea podrà modificar aquest punt si s’escau.
10. El cap de llista compartirà el càrrec de portaveu del grup municipal amb
els altres càrrecs electes i també amb qualsevol membre escollit per
l’assemblea com a representats d’ACR en organismes, entitats i activitats que
ho facilitin.
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11. Abans i després de les eleccions els càrrecs electes signaran un
document, que es farà públic, en el que es comprometran a deixar el càrrec si
l’assemblea els ho exigeix.
12. ACR no creu en la professionalització dels polítics locals i està en contra
dels sous massa alts que cobren. Per tant, ACR proposarà la reducció dels
sous dels polítics i les assignacions als grups municipals que són
excessivament elevats. En conseqüència amb l’anterior, l’Assemblea decidirà
la quantia de diners a la qual els regidors d’ACR hauran de renunciar.
13. ACR es manifesta en contra que hi hagi càrrecs de confiança política
(funcionaris eventuals) i els seus sous elevats.
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INTRODUCCIÓ al PLA de TREBALL
El pla de treball que Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) presenta pel mandat 20112015 pretén ser, no només un paquet de propostes, sinó també un full de ruta per als
pròxims 4 anys.
Primer de tot presentem les 9 idees força, que creiem que són un bon resum de les
idees més importants a destacar d’entre totes les propostes que ACR té per a la ciutat
des d’ara fins al 2015. A continuació, presentem les propostes més desenvolupades
tema a tema. A ACR creiem que abans de proposar accions per a fer millores a la
nostra ciutat, primer cal saber la situació actual de cada àmbit que ens ocupa i les
mancances principals. Així doncs, dins de cada punt (economia, salut, teixit associatiu,
medi ambient, etc), hi ha una primera part expositiva, on es presenta aquesta situació
o aquestes mancances, i després proposem les accions per a cada situació o
mancança detectada. Finalment, donat que molts temes s’interrelacionen entre sí, hi
ha accions concretes que estan més desenvolupades en una secció que en una altra;
això s’anirà indicant al llarg de tot el document.

Moltes gràcies pel vostre interès!
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3. LES 9 IDEES FORÇA
1. Participació ciutadana i teixit associatiu actiu, crític i vinculant
•

Potenciar els Consells Ciutadans com a espais de debat i de presa de decisions
vinculants.

•

Intervenció ciutadana en la definició i el seguiment dels pressupostos municipals.

•

Acostar l'Ajuntament a la ciutadania (plens descentralitzats, informació i divulgació...).

•

Concretar els diferents plans d’equipaments per facilitar l’associacionisme.

•

Establir uns criteris transparents per a la concessió de subvenció a les entitats.

2. Urbanisme:
Urbanisme: racionalitat al servei de les persones
•

Tornar a elaborar el POUM limitant el creiexement demogràfic, i prioritzant la
protecció i el manteniment màxim de sòl no urbanitzable i la creació d’equipaments i
espais verds.

•

Fer de l’Escardívol un gran parc urbà que espongi el centre de la ciutat.

•

Potenciar l’habitatge social de lloguer.

•

Condicionar l’àmbit de la Riera com a eix natural i social per a la ciutat.

1

3. Educació: la millor recepta contra la crisi
•

Augmentar el número de cursos de formació per a joves que no han acabat l’ESO.

•

Promoure la relació Instituts-Empresa per facilitar la integració laboral dels estudiants
de Rubí.

•

Assegurar la creació d’una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes a Rubí.

•

Reclamar la reforma de l'escola Pau Casals i el trasllat de l'Institut J.V. Foix al casc
urbà.

•

Potenciar i millorar la formació permanent a través de cursos al RUBI+D, el servei de
2
la UOC , l’Escola d’Adults o altres.

•

Recuperar les activitats de suport a les escoles, com la "natació escolar" o la
"pedagogia de l’espectacle".

4. Medi ambient: defensem una veritable qualitat de vida

1
2

•

Eliminar l’afectació, en zones urbanes, de les línies d’alta tensió.

•

Fer un pla especial d’extractives que eviti la creació i permanència d’abocadors de
residus municipals i industrials.

•

Completar la xarxa de col·lectors de torrents contaminats, com el de Can Xercavins
o el torrent Fondo.

•

Protegir, amb plans especials específics, els espais rurals i naturals existents: Can
Ramoneda i Can Xercavins, Serra de Can Riquer…

•

Promoure el consum de proximitat i l’ús d’energies renovables.

•

Potenciar la reducció de residus i millorar la recollida selectiva.

POUM: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
UOC: Universitat Oberta de Catalunya.
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5. Equipaments: encara hi ha grans mancances
•

Ubicar i instal·lar definitivament equipaments culturals llargament reivindicats (Museu
de Rubí, Hotel d’Entitats…).

•

Millorar l’assistència sanitària amb un Hospital de referència.

•

Ampliar i descentralitzar les zones esportives.

•

Ampliar el nombre de places a les residències per a la gent gran amb un nou centre
de dia.

6. Mobilitat: humanitzem la ciutat
•

Facilitar i millorar el desplaçament a peu (construcció de dues passeres a la Riera:
una a Les Torres i una a l’Escardívol) i el desplaçament amb bicicleta.

•

Millorar el transport públic amb una xarxa d’autobusos ben connectada als FGC i a la
RENFE, i estudiar la incorporació del tramvia.

•

Implantar un servei de minibus elèctric que faria el recorregut entre l’Estació i la Plaça
de la Sardana passant pel centre.

•

Potenciar la C16 i la B30 com a rondes de Rubí.

•

Oposar-se a la construcció del Vial Interpolar per la zona de Can Vallhonrat.

7. Joves: ciutadans de ple dret
•

Facilitar l’autogestió i coordinació d’entitats juvenils.

•

Engegar i potenciar el Consell de Joventut.

•

Fomentar espais i ofertes d'oci alternatiu.

•

Millorar i ampliar la Borsa de Lloguer Jove (habitatge) com a eina bàsica
d’emancipació dels joves.

•

Crear i/o aprofitar espais on hi tinguin cabuda els locals d’assaig de música, tallers
creatius, etc

8. Govern Municipal: control de la gestió i transparència en coherència
amb la crisi
•

Seguir i controlar l’actuació i la gestió de l’Equip de Govern.

•

Reduir els sous dels càrrecs electes i l'assignació als grups polítics, i suprimir
dels càrrecs de confiança.

•

Revisar l’estructura pressupostària i de l'administració local per tal de millorar-ne la
seva eficiència.

•

Incrementar la transparència informativa de l'Ajuntament.

•

Reduir el temps de resposta a les instàncies i a les peticions de la ciutadania.

9. Activitat
Activitat econòmica: suport i dinamització
•

Adequar els polígons per a facilitar-hi l’activitat industrial i econòmica.

•

Dotar els polígons d'una bona xarxa d'ADSL i fibra òptica.

•

Diversificar, millorar i modernitzar l'oferta comercial de la ciutat.

•

Millorar l'accés a les zones comercials potenciant el transport públic i creant, fora del
nucli urbà, aparcaments dissuasoris.
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4. DEMOCRÀ
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA i TRANSPARÈNCIA
Introducció
a) Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) és una candidatura política ciutadana
independent que opta per la democràcia participativa i oberta a tothom, en
comptes de la democràcia representativa que esdevé delegativa i passiva.
b) ACR és partidària d’un sistema democràtic participatiu que permeti i obligui als
ciutadans i als seus representants a actuar amb transparència, i a decidir amb
arguments. Des d’ACR pretenem crear ambients i processos públics on la
ciutadania pugui configurar l’opinió i la discussió que han de conduir a una
presa de decisions de qualitat, allunyada sobretot d’arbitrarietats,
personalismes i clientelismes.
c) A ACR considerem que la ciutat i l’Ajuntament són de tots i els hem d’anar
construint amb la participació activa dels ciutadans per tal que tots ens trobem
implicats i il·lusionats per millorar-la.
d) Per tal de promoure i facilitar la participació ciutadana en els afers públics de la
ciutat, s’han de poder utilitzar les metodologies més escaients en cada cas,
com són: fòrums, consells ciutadans, consultes, referèndums, comissions etc
de la forma més objectiva possible, sense coartar ni manipular opcions ni
opinions, i facilitant la màxima informació possible als participants d’aquests
processos.
e) Ens comprometem a demanar la realització d’una consulta municipal vinculant
sobre algun tema de ciutat o de barri, cada vegada que es presenti un número
prou representatiu de signatures de persones majors d’edat i censades a Rubí
que ho desitgin.
f)

Una de les tasques principals del treball institucional d’ACR és vetllar per tal
que el màxim nombre de decisions de l’Ajuntament es prenguin amb
participació ciutadana de qualitat i que la ciutadania pugui accedir a tota la
informació dels aspectes que gestiona el consistori a la que ACR pugui accedir.

Les propostes
1. Proposem fer els Plens municipals itinerants pels barris, per apropar la política
als ciutadans.
2. Proposem que els Plens municipals es facin en sales adequades per facilitar la
participació i el seu seguiment per part dels ciutadans.
3. Instar la modificació del 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
poden assistir a les Juntes de Govern Local.
4. Assegurar que no es delega a la Junta de Govern Local cap aspecte que pugui
ser tractat en el Ple, evitant el traspàs de competència que es va aprovar a
l’inici del mandat 2007-2011.
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4.1 Transparència i gestió
La situació actual
a) Es prenen moltes decisions sense tenir en compte –o fins i tot en contra- de
l’opinió dels ciutadans i tampoc s’expliquen els motius i els arguments per als
quals es prenen aquestes decisions.
b) L’Equip de Govern sovint encarrega estudis, informes, anàlisis, diagnòstics, etc
sobre diferents temes municipals i els Grups de l’Oposició, les entitats i la
ciutadania ho desconeixen i/o no hi tenen accés a aquesta informació pública.
c) L’Equip de Govern no porta a terme bona part de les mocions aprovades al Ple,
i als Grups de l’Oposició els resulta molt difícil fer un seguiment, un control i
una fiscalització del grau d’acompliment de la realització d’aquestes mocions.
d) Existeix un Reglament de Participació Ciutadana (RCP) aprovat en mandat
2003-2007 que, malgrat no permetre que les decisions que es prenguin en els
consells i processos que defineix siguin vinculants, té aspectes positius, però
encara no s’ha desenvolupat i concretat.
e) El procés participatiu del Pla d’Ordenació Urbana (POUM) de Rubí gestionat
per l’Ajuntament va ser de molt baixa qualitat, simplement per complir
l’expedient. Els processos participatius aplicats per a la Plaça Doctor Guardiet i
al Pla de Salut Municipal han estat dissenyats per tal que sortís el que el
govern municipal volia, no permetent-se ni debatre ni votar totes les opcions
que els participants volien.
f)

L’experiència demostra que l’Equip de Govern encara no fa prou cas al Síndic
de Greuges Local ja que per exemple el temps de resposta i resolució de les
sol·licituds i instàncies dels veïns són de moltes setmanes.

g) El diàleg entre entitats, ciutadans i membres de l’Equip de Govern no és
sempre prou fluid i àgil, ajornant-ne en molts les reunions i trobades
sol·licitades.

Les propostes
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. Exigir l’aplicació total i immediata del Reglament de Participació Ciutadana
(RPC) aprovat en el mandat 2003-2007.
3. Assegurar sobretot que en el sí de l’aplicació del RPC es posen en marxa i es
coordinen correctament els Consells Ciutadans (veure punt següent
“pressupostos participatius”), que juntament amb les Associacions de veïns
(AAVV) i entitats locals han de ser els interlocutors naturals de l’Equip de
Govern Municipal. En l’estructura participativa s’han de poder debatre tots els
temes que afecten els ciutadans i és on s’han d’arribar a acords i on s’ha de fer
real la “cultura del diàleg”.
4. 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 ciutadans tal i
com estableix la moció d’ACR de novembre de 2004 aprovada per unanimitat.
5. Crear una comissió de seguiment de les mocions i exigir i portar a terme – si
s’escau- les accions legals pertinents per tal d’assegurar que: 1) s’executen
totes les mocions aprovades en el Ple, i que 2) existeixen uns processos
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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.
6. Incloure en el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que tots el Grups
Municipals presentin les seves mocions amb 1 setmana d’antelació per tal que
es puguin entendre, estudiar, debatre i transaccionar amb anterioritat.
7. Instar a donar més importància i més rapidesa en la resolució a les propostes
que faci el Síndic de Greuges.
8. Instar al Govern a facilitar el diàleg i les necessitats de reunió de les entitats
amb els propis membres del Govern.
9. Establir processos per reduir el temps de resposta de les Instàncies que
presenten els ciutadans i les entitats, i assegurar que totes es responen.
10. Incloure en el ROM a tots els responsable de cada àrea o regidoria de
l’Ajuntament que vagin informant als Grups de l’Oposició dels objectius,
activitats i plans del seu treball per tal que els Grups que no governen puguin
fer propostes de millora i tinguin coneixement precís del compliment o no del
Pla d’Acció Municipal (PAM).
11. 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.
12. Incloure en el ROM a facilitar que les entitats i ciutadans puguin fer precs i
preguntes en les Sessions del Ple i que existeixi un sistema de seguiment de
les respostes a aquests precs per tal d’assegurar la seva resposta o
compliment.

4.2 Pressupostos participatius
La situació actual
a) Els Pressupostos Municipals Anuals són un instrument molt important per
l’acció política al municipi, però resulten molt difícils d’entendre i de saber què
justifica les diferents partides. Se solen entregar als Grups de l’Oposició amb
molt poca antelació abans del Ple d’aprovació, no podent-ne fer un estudi ben
fet de la seva bondat.
b) En aquest mandat no s’ha aplicat el procés de “Pressupostos Participatius”
pensats per tal que la ciutadania s’impliqués en les inversions i decisions
municipals.

Les propostes
Potenciar un procés de “Pressupostos Participatius” totalment oberts a la ciutadania
basat en els punts següents:
1. Aplicar la divisió en districtes del Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
aprovat, el 2005, per a les diferents fases del debat dels Pressupostos
Participatius.
2. Els Consells ciutadans sectorials (Gent Gran; Joventut, Social, etc) i les
assemblees de cada districte formularan i presentaran propostes al Consell de
Ciutat, el qual acabarà prioritzant i escollint les propostes que s’han de dur a
terme.
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3. Els Consells ordinaris i extraordinaris seran itinerants en els barris.
4. Els Consells ordinaris i extraordinaris es faran en sales prou amplies per a la
participació dels ciutadans.
5. Exigir la presentació de la proposta de Pressupostos i Ordenances amb
antelació pel seu estudi acurat i debat.
6. Demanar que els Pressupostos vagin acompanyats d’una memòria explicativa
detallada que justifiqui cada una de les diferents partides, per tal de poder
entendre-les i valorar-les.
7. Demanar unes Sessions Pressupostàries explicatives, anuals, obertes a
tothom, prèvies 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.
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5. ECONOMIA i HISENDA LOCAL
La situació actual
a) El deute municipal ha augmentat en els últims dos mandats, malgrat que els
ingressos corrents (impostos i transferències de l’Estat) han estat, fins al 2008,
molt superiors als de mandats anteriors. Tots els recursos corrents s’han gastat
en l’augment de personal i l’encariment d’alguns serveis que realitzen
empreses privades a través de concessions.
b) L’Ajuntament no estalvia diners d’un any a l’altre perquè es gasten tots els
ingressos i això obliga a endeutar-se més per a fer inversions. El deute a 31 de
desembre del 2010 es de 68.147.150,34 €, un 95,65 % dels ingressos corrents
(el màxim permès per la Llei del 110%).
c) Durant el mandat 2007-2011 les despeses de personal han augmentat un 13%
els dos primers anys i s’ha estabilitzat en els dos darrers anys de mandat
sense l’optimització de la plantilla municipal (que s’ha incrementat un 15%).
d) L’Impost de Béns Immobles (IBI) aplicat a Rubí és el cinquè més alt a
Catalunya i és el concepte d’ingressos més elevat, però el període d’aplicació
de l’última revisió cadastral ja ha finalitzat.

Les propostes
1. És necessari dur a terme l’optimització dels recursos humans per tal
d’aconseguir una administració més eficient.
2. En cas de produir-se una nova revisió cadastral, cal reduir el tipus de gravamen
pel cobrament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i que l’augment efectiu no
sigui en cap cas superior a l’IPC.
3. Reivindicar davant de les administracions superiors més recursos de l’Estat
(participació dels ajuntaments en els ingressos de l’Estat, PIE) i la compensació
per la reducció dels diners provinents de l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) dels últims anys.
4. Cal fer un seguiment i una fiscalització exhaustiva i ampliar les mesures del Pla
de Racionalització i Eficiència Municipal en tots els àmbits per tal de reduir les
despeses de l’Ajuntament, i així poder destinar el superàvit a inversions i en la
mesura del possible, reduir l’elevat deute històric.
5. Estudiar l’estructura i les característiques de les diverses partides d’ingressos
dels pressupostos municipals, principalment els referents a impostos
municipals (per exemple l’IBI) i taxes (escombraries, etc), que es venen
aplicant en els darrers anys i actualment, per tal de veure si cal modificar-les en
benefici dels ciutadans i la ciutat.
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5.1 Remuneració de regidors/es i càrrecs de confiança
política i retribució als partits
La situació actual
a) Els càrrecs de confiança (o funcionaris eventuals) han augmentat fins a 20%
respecte al mandat anterior, amb l’agreujant que en la majoria casos no
aporten capacitat tècnica sinó fidelitat partidista.
b) Les aportacions econòmiques als grups municipals són excessives en una
conjuntura de crisis econòmica. Però més enllà d’això, cal reduir les despeses
dels partits i les activitats polítiques.
c) Els portaveus dels grups municipals tenen una compensació econòmica
exagerada en comparació amb les seves obligacions i dedicacions.
d) Els sous de regidors/es i de càrrecs de confiança estan molt per sobre dels
sous mitjos de la plantilla laboral i és un factor important en l’increment del
capítol 1 de personal.
e) En el 2008 ACR va presentar una moció amb una sèrie de mesures amb
l’objectiu d’estalviar 520.000€/l’any (aproximadament un 25% d’estalvi) al
total dels 2.010.528€/any que té el cost del polítics a la nostra ciutat
(incloent càrrecs de confiança), però cap dels altres partits ho va acceptar.
Només en el 2010 hi va haver una reducció del 5% dels sous corresponent a la
reducció del sous dels càrrecs públics a tot l’Estat.

Les propostes
1. En el mandat 2007-2011 ACR s’ha rebaixat un 56% el sou de portaveu i un
40% la retribució al seu grup municipal. També ha renunciat a tenir càrrecs de
confiança. Tot i que la moció d’ACR proposada en el 2008 va ser rebutjada, en
el mandat 2011-2015 seguirem treballant per tal que com a mínim:
•

Els partits es redueixin un 10% el sou dels seus regidors.

•

Els grups municipals es redueixin l’assignació un 25%.

•

Es suprimeixin totalment els càrrecs de confiança i/o funcionaris
eventuals, i s’aprofitin els tècnics de la plantilla actual per tal d’optimitzar
els recursos humans. Només en casos excepcionals, i en funció de les
mancances tècniques de la plantilla municipal actual, es podria plantejar
la contractació d’un càrrec de solvència tècnica, més per les seves
capacitats tècniques que per la seva ideologia política.

5.2 Racionalització de la despesa
La situació actual
a) L’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha
estat efectiu, però també força car amb la gestió i la recaptació dels impostos
municipals (amb errors en el cobrament de diversos impostos i taxes).
b) Continua existint una gran arbitrarietat i manca de criteris equitatius en
l’atorgament de subvencions municipals per a les entitats i associacions de
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Rubí (veure tota la informació referent a aquest tema al punt 12.Teixit
Associatiu).

Les propostes
1. Anul·lar el conveni de gestió i recaptació amb la diputació de Barcelona i tornar
a assumir des de L’Ajuntament la gestió i la recaptació dels impostos i taxes
municipals ( amb un estalvi de 1.300.000 € ) i deixant la recaptació executiva a
la Diputació.
2. Aprofitar els recursos de “ADES” per dur a terme mesures i informes concrets ,
destinats a millorar i optimitzar els recursos municipals i privats i també treure
el màxim aprofitament econòmic i social del teixit productiu de la de la ciutat.
3. Seguiment continuat de l’aplicació de les mesures anticrisis aprovades pel ple
del mes de setembre. Mitjançant una comissió de seguiment, integrada per
representants de tots els partits polítics de L’Ajuntament.

4. A partir de les accions proposades en el punt 5.1, equilibrar el pressupost
municipal, mitjançant la reducció de les despeses sumptuàries de
representació i propaganda de caràcter partidista i polític. Augmentant al
mateix temps les despeses, dirigides a la millora de les condicions socials i
humanes de les persones més necessitades de la població de Rubí.
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6. INDÚSTRIA i COMERÇ
6.1 Indústria
La situació actual
a) Els polígons industrials han estat oblidats durant els anteriors mandats i han
patit la falta d’un manteniment adequat i proporcional als ingressos que
representa a Rubí la indústria.
b) Manca d’adequació de l’oferta de sòl industrial a les necessitats actuals
d’implantacions industrials o empresarials modernes i de qualitat.
c) Conflictivitat del trànsit en els accessos als polígons i afectació del trànsit
general de la ciutat.
d) Manca de transport públic adequat per connectar els polígons industrials amb
la ciutat.
e) Manca de zones d’aparcaments per a vehicles pesants.
f)

Manca de manteniment dels carrers dels polígons: paviment, voreres,
jardineria, enllumenat, clavegueram...

g) Manca d’infraestructures i renovació tecnològica: “banda ampla”, cable de fibra
òptica, aparcaments per a vehicles pesants, serveis de logística per a les
empreses...
h) Risc greu de deslocalització i/o de trasllat d’empreses a polígons d’altres
poblacions que ofereixin millors condicions territorials i econòmiques.
i)

Poca coordinació entre les necessitats empresarials a l’àrea metropolitana i la
oferta educativa a Rubí.

j)

Es desconeix quin és l’efecte ambiental que tenen les activitats industrials del
terme municipal de Rubí, especialment a nivell atmosfèric, de residus i d’aigües
residuals. Aquest és un fet especialment preocupant, atesa la gran
concentració industrial que caracteritza el nostre municipi (veure punts 8.Medi
Ambient i 10.Sanitat per a tota la informació referent a contaminació industrial).

Les propostes
propostes
1. Organitzar la trama industrial amb criteris supramunicipals, a partir de la
constatació de la proximitat de polígons de diferents municipis de tota la
comarca (polígons entre Rubí i Castellbisbal, Parc empresarial de Can Sant
Joan,...).
2. Millorar les infraestructures d’accés als polígons i la seva interconnexió, tot
organitzant la trama industrial amb criteris supramunicipals.
3. Augmentar la connexió de les zones industrials a banda i banda de la Riera
amb la construcció de nous ponts cercant finançament públic d’altres
administracions i dels sectors privats implicats (veure més informació al punt 9.
Mobilitat).
4. Manteniment dels carrers, el mobiliari urbà dels polígons i la seva senyalització
adequada.
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5. Integrar els responsables empresarials en òrgans de debat i presa de decisions
sobre els polígons industrials per aconseguir conjuntament la millora dels
polígons, la seva renovació i la cogestió.
6. Millorar el transport públic (bus inter i intraurbà) cap als polígons sota el criteri
de la mobilitat sostenible, afegint també una xarxa de carrils bici per a potenciar
aquesta opció de transport (veure més informació al punt 9.Mobilitat
sostenible).
7. Estudiar i crear la ubicació d’aparcaments per a vehicles pesants.
8. 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 en les possibles
transformacions que proposi el POUM.
9. Adequació dels polígons a l’evolució dels sectors econòmics i les necessitats
laborals i empresarials, sobretot les relacionades amb infraestructures
tecnològiques.
10. Instal·lar una bona xarxa de d’ADSL i fibra òptica.
11. Crear un servei coordinat de Borsa de Treball que impliqui l’IMPES, els sectors
empresarials i els departaments pertinents de les administracions superiors.

6.2 Comerç i oci local
La situació actual
a) La presència de grans superfícies a les rodalies de Rubí encara afecta
negativament al comerç local.
b) Hi ha un eix comercial integrat pels carrers principals dels casc urbà central i
alguns carrers més, mentre que el comerç de barri es redueix normalment a
petites botigues.
c) Manca d’oferta complementària d’oci i lleure que afecta negativament el
comerç, sobretot durant el cap de setmana, i que produeix una desertització del
principal eix comercial de la ciutat.
d) La oferta comercial actual no es prou diversa ni prou àmplia.
e) No es potencia prou la producció i el consum d’aliments locals.

Les propostes
1. Revisió dels impostos i taxes que podrien afectar negativament el
desenvolupament i el manteniment del comerç local.
2. Assegurar la correcta aplicació, la continuació i la constant revisió del Pla de
modernització del Comerç Local en el marc del Programa d’Orientació
d’Equipaments Comercials (POEC).
3. Fer un estudi de diagnòstic de l’oferta comercial que faciliti la creació de nous
negocis viables a diferents zones de la ciutat.
4. Promoure l’oferta de comerç als barris (Ca n’Oriol, Zona nord, etc).
5. Diversificar, millorar i modernitzar l’oferta comercial de la ciutat, així com l’oferta
d’oci, per tal que es complementin mútuament.
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6. Aprofitar espais com un Hotel d’Entitats i altres equipaments culturals per tal de
promocionar un oci alternatiu a la ciutat.
7. Frenar el creixement de grans superfícies comercials i d’oficines del sector
financer que ocupen espais que podrien es destinar a comerç.
8. Regular i fer respectar els horaris comercials.
9. Millorar les vies d’accés i el transport públic cap al centre i les zones comercials
de Rubí per facilitar-ne l’arribada de la ciutadania (veure més informació al punt
9.Mobilitat Sostenible).
10. Fomentar i potenciar cooperatives de consum de proximitat3.

3

Un consum de proximitat suposa consumir productes i serveis fets en el nostre entorn territorial més
proper. D’aquesta manera s’ajuda a reforçar l’economia local (contribuïm al manteniment de petites
explotacions familiars, agràries i ramaderes), evitem l’abandonament de les zones forestals i ajudem a
reduir la despesa energètica que produeix el transport de productes d’un continent a un altre. Proximitat
vol dir també consumir el producte fresc, de temporada, amb les propietats nutritives i organolèptiques
més òptimes i vol dir tenir més informació del producte, com s’ha elaborat, etc. Ja hi ha iniciatives
similars com el projecte Rururbal (Vallès Occidental).
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7. URBANISME
La situació actual
a) Rubí té encara nombrosos dèficits i mancances impropis d’una ciutat important
que arriba ja a més de 75.000 habitants, de manera molt especial en
equipaments, serveis, espais verds, mobilitat i qualitat ambiental.
b) Rubí és una ciutat desvertebrada, incloent-hi els barris, on també manquen
equipament, i un nucli antic col·lapsat.
c) Rubí s’ha quedat estancat en un Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU
de 1981 i Revisió de 1987) obsolet i que no afronta cap dels nous problemes:
canvis econòmics, augment del trànsit, densificació demogràfica, etc.
d) El nou POUM que està en tràmit apunta a un model territorial insostenible que
a mig termini agreujarà la situació urbanística de la ciutat.
e) En la revisió del POUM hi va faltar un procés de participació ciutadana real ben
elaborat.

Les propostes
1. Cal revisar amb urgència la proposta aprovada provisionalment de Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de manera que configuri la ciutat tot
afrontant el repte del desenvolupament sostenible i equitatiu de la nostra
societat.
2. Per a definir aquesta revisió urgent del POUM és imprescindible un procés de
participació ciutadà ampli per elaborar les línies generals del model de ciutat,
amb l’objectiu de ser un fòrum per debatre el model de ciutat que els diversos
sectors ciutadans desitjaven per als pròxims anys.

7.1 Creixement o desenvolupament
La situació
situació actual
a) El PGO vigent i les nombroses requalificacions puntuals han augmentat el
sostre de població fins a 85.000 habitants. I la proposta de POUM en tràmit
l’augmenta fins a més de 100.000 habitants.
b) El ritme de creixement, sobretot durant l’última dècada, ha estat exagerat i ha
agreujat els dèficits de serveis, equipaments, mobilitat i qualitat de vida.
c) La proposta de POUM actual pretén transformar bona part del sector de Can
Ramoneda a sòl urbanitzable, en principi només per a fer-hi equipaments
educatius, però en el futur podria facilitar la construcció residencial.

Les propostes
1. Tornar a elaborar el POUM prioritzant la protecció i el manteniment màxim del
sòl no urbanitzable, per tal de mantenir un equilibri sostenible entre aquest i el
sòl urbà. Només seria pertinent crear petites superfícies de nou sòl
urbanitzable per compensar dèficits d’habitatge social i d’equipaments.
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2. Desenvolupament del nou POUM de manera que transformi sòl industrial del
nucli urbà a sòl residencial, així com potenciar la modificació de sòl industrial a
sòl per a ús terciari dirigit a les empreses. Caldria evitar així qualsevol
modificació puntual de planejament, com les que durant els últims anys han
desvirtuat el PGO vigent.
3. Millorar la qualitat de les tipologies d’edificis residencials i dels polígons
industrials, així com adequar la normativa urbanística a noves necessitats:
gestió de residus, aparcaments suficients, l’ús d’energies alternatives, estalvi
d’aigua, etc.
4. Reservar per equipaments el sòl públic fruit del 10% d’aprofitament mig
urbanístic, i no per vendre’l per sanejar els deutes pressupostaris.
5. Modificar el POUM per tal que en l’aprovació definitiva no es pugui requalificar
a urbanitzable l’actual sòl rústic (no urbanitzable) de l’entorn de Can
Ramoneda.

7.2 Política d’habitatge
La situació actual
a) Poca oferta d’habitatge de lloguer i amb preus massa elevats.
b) L’encariment del preu de l’habitatge de l’última dècada, molt per sobre del IPC,
continua impedint l’accés a l’habitatge.
c) L’empresa municipal PROURSA no concreta des de fa anys el seu paper com
a promotora d’habitatge social, tot i que cal reconèixer el seu sanejament
econòmic en els últims anys.
d) L’intermediació d’habitatge (borsa d’habitatges privat gestionat per PROURSA)
ha tingut poc èxit o no s’ha donat a conèixer prou. Aquest sistema té una tasca
social i l’objectiu d’assegurar al propietari que el que lloga pagarà cada mes.
e) S’han construït només 150 habitatges de protecció oficial en aquest mandat, tot
i que en l’Acord de Govern del juny del 2007 del PSC amb ERC es
comprometessin a construir 500 vivendes socials.
f)

El parc d’habitatge de Rubí no està ajustat a les necessitats de la població: hi
ha molta oferta de pisos de dos habitacions, apte per a parelles joves sense
fills, però poca oferta de pisos amb més habitacions, més adequada per a
famílies. Això pot ser un problema a la llarga, ja que les famílies amb fills
optarien a marxar de Rubí cap a ciutats on l’oferta sigui més àmplia.

Les propostes
1. Fomentar mitjançant l’empresa municipal PROURSA l’existència, en el sòl
urbà, d’habitatges assequibles i la promoció d’habitatges socials aprofitant els
percentatges d’aprofitament mitjà que tingui o pugui obtenir l’Ajuntament.
2. Promocionar habitatges de lloguer a un preu adequat i habitatges tutelats per a
gent gran amb serveis adequats, estudiant la possibilitat de fer-ho requalificant
sòl d’equipament.
3. Afavorir la rehabilitació d’habitatges vells amb crèdits tous i una rebaixa de la
fiscalitat municipal (taxes urbanístiques, etc.).
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4. Actualitzar el cens d’habitatges desocupats i incrementar la seva fiscalitat per
fomentar-ne la seva entrada en el mercat.
5. Fomentar i potenciar la intermediació d’habitatge.
6. Avaluar les necessitats de tipus d’habitatges a Rubí segons el tipus de famílies
i tenir-ho en compte dintre del POUM i normativa d’urbanisme de l’Ajuntament.

7.3 Ciutat cap a la
la sostenibilitat
sostenibilitat (ampliat al punt 8.Medi
8.Medi Ambient)
La situació actual
a) L’Agenda 21 Local, aprovada el 1999 i que comporta l’aplicació a nivell local de
criteris mediambientals i de sostenibilitat, i el seu Pla d’Actuació Ambiental no
s’han posat en pràctica (veure punt 8.Medi ambient per a més informació).
b) Manca de gestió en el sòl no urbanitzable i de protecció d’espais d’interès
natural i paisatgístic.
c) Actualment Rubí té una dotació mitjana d’espais verds urbans útils molt per
sota (5m2) de les ràtios normatives i del que recomana la Organització Mundial
de la Salut (10-15 m2).
d) Manca de manteniment d’alguns equipaments i espais públics (plaça Pep
Rovira, parc del Torrent de les Abelles, parc de Ca n’Oriol).

Les propostes
1. Estudiar la necessitat de construir nou clavegueram i de fer un manteniment
eficaç de la xarxa de clavegueres existent, incloent l’estudi d’incloure dipòsits
pluvials (contenció de l’aigua de pluja per evitar riuades, etc) en certs punts
crítics de Rubí, si s’escau.
2. Coordinar les directrius del POUM en tràmit amb les línies definides per
l’Agenda 21 Local i el Pla d’actuació ambiental.
3. 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. Aprovació d’un Pla urbanístic de
protecció del sòl no urbanitzable.
4. Dotació d’espais verds urbans útils i accessibles fins arribar a entre 10 i 15 m2
d’espais verds públics per habitant en cada barri.
5. Ampliació de la zona de l’illa de vianants.
6. Introduir la figura de Masover Urbà. Consisteix en que un propietari privat
cedeixi, a través d’un conveni i a llarg termini, la seva propietat a una o varies
entitats per tal que aquestes les hi mantinguin mentre en fan ús per a les seves
activitats.
7. Fomentar l’aprofitament de solars privats no edificats per a usos públics (horts
urbans, zones de joc, pipi-cans, pàrkings, etc.), mitjançant l’establiment de
convenis amb els propietaris mentre no se li doni un altre ús (reducció IBI, etc).
8. Condicionar l’àmbit de la Riera com a eix natural i social per a la ciutat,
reivindicant el correcte funcionament de les depuradores i els col·lectors
d’aigües residuals (més extens en el punt 8.2 de Medi ambient).
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7.4. Les urbanitzacions
La situació actual
a) Manca de serveis i instal·lacions públiques.
b) Manca de manteniment dels espais verds i del seu traspàs a l’Ajuntament com
a patrimoni públic municipal.
c) Manteniment molt deficient dels carrers, enllumenat, clavegueram.
d) Manca de control de tot tipus d’activitats que s’hi realitzen i sovint existència
d’un gran desordre i conflictivitat urbanística.

Les propostes
1. Adequar les zones verdes de les urbanitzacions de manera que realitzin la
funció social de parcs i espais públics de lleure.
2. Clausurar les instal·lacions properes a les urbanitzacions que representen un
perill o bé un problema de qualitat per a les zones residencials.
3. Potenciar l’ús cívic i de lleure dels espais lliures periurbans mitjançant un
manteniment adequat i la senyalització de recorreguts i itineraris.
4. Creació de petits nous equipaments esportius, culturals i d’oci a les
urbanitzacions fins arribar als estàndards urbanístics recomanables i tenint en
compte la viabilitat econòmica.

7.5 Els polígons industrials (veure punt 6. Indústria i Comerç)
Comerç)

7.6 L’Escardívol
La situació actual
a) El POUM en tràmit preveu la construcció de 187 habitatges a l’Escardivol i un
poliesportiu amb piscina i dues plantes de 5.000 m2.
b) La zona de l’Escardivol és una zona inundable, tal i com adverteix un informe
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), on es desaconsella d’edificació
d’habitatges. La Rierada de 1962 n’és un exemple que encara perdura en la
memòria de molts de nosaltres.

Les propostes
1. Es necessari que a la zona de l’Escardívol el nou POUM li doni un ús que eviti
el perill d’una nova rierada.
2. Evitar el gran error irreversible que suposaria la construcció de 187 habitatges
en aquesta zona, al costat d’un casc urbà molt densificat.
3. Proposem l’Escardívol com un espai obert polivalent, que pugui ser un gran
parc urbà que espongi el centre de la ciutat i que ajudi a integrar
urbanísticament la ciutat amb la riera d’una manera moderna, segura i
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ecològica. I que pugui seguir essent el lloc de celebració de grans
esdeveniment com els concerts de la Festa Major o el Rubí Fira.
4. Si els estudis tècnics, fluvials i de seguretat ho confirmen acceptaríem la
construcció d’un aparcament que quedés sota del gran parc urbà.

7.7 Sistema d’indicadors
La situació actual
a) Actualment a Rubí no hi ha un sistema d’indicadors establert que permeti fer un
seguiment de l’evolució i la tendència dels paràmetres principals de la ciutat.
b) Les dades estadístiques que es publiquen sovint són enganyoses i no postren
la realitat sinó que mostren només moments puntuals en què el comportament
dels indicadors es mostra favorable a la millora en general.

Les propostes
1. Centralitzar la publicació d’un sistema general d’indicadors en un anuari ben
actualitzat (culturals, ambientals, urbanístics, econòmics, d’ensenyament,
mobilitat, energètics, de residus, etc).

7.8 Edificis històrics
La situació actual
a) En l’actual POUM s’han descatalogat 22 edificis històrics del catàleg del
patrimoni, com per exemple Can Corrons, Can Calopa o les Caves Arís, sense
consultar ni tenir en compte l’opinió de la Taula de Patrimoni.

Les propostes
1. Reunir-se i treballar amb la Taula de Patrimoni per tal d’avaluar quins edificis
podrien descatalogar-se del catàleg del patrimoni i quins haurien de romandrehi, ja que són edificis amb un valor històric important.
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8. MEDI AMBIENT
8.1 Qualitat ambiental (veure punt 10. Salut Pública)
8.2 Medi natural
La situació actual
a) El sòl no urbanitzable de Rubí concentra diversos usos (activitats extractives,
abocadors, línies elèctriques, horts amb pràctiques il·legals, etc.) que degraden
la qualitat de l’entorn natural i rural de la ciutat, i que cal controlar i regular de
manera exhaustiva.
b) Tot i l’evident interès de l’entorn natural i rural de Rubí i de la importància de
llurs funcions (paisatgístiques, culturals, educatives, de lleure sostenible, etc.),
no hi ha una política activa de protecció, gestió i conservació del sòl no
urbanitzable de la ciutat.
c) La Riera de Rubí, malgrat ser un element natural i social vertebrador de la
ciutat, no rep el tractament que seria necessari i no s’ha adequat a nivell
ambiental i paisatgístic.
d) No hi ha una política activa de promoció de l’activitat agrària, entesa com una
estratègia de desenvolupament econòmic, de foment del producte local i de
conservació del paisatge de l’entorn natural i rural de la ciutat.

Les propostes
1. Crear el Parc Agrari de Rubí, que integri, entre d’altres: les terres del Castell,
Can Xercavins, Can Ramoneda, Can Pòlit, Serra de Can Riquer i Can
Serrafossà4.
2. Elaborar el Pla Especial del Sòl no Urbanitzable de Rubí que determini com es
recuperarien les zones del sòl no urbanitzable actualment degradades per l’ús
d’activitats extractives i d’abocadors, garantint la seva correcta integració en el
conjunt del paisatge, per exemple.
3. Potenciar el coneixement i l’ús sostenible del sòl no urbanitzable de la ciutat,:
senyalització d’una nova xarxa d’itineraris de natura, programació d’un cicle de
sortides de natura adreçades a les escoles i a la població en general, disseny
d’un portal web amb tota la informació de l’entorn natural i rural de la ciutat, etc.
4. Acordar amb la Generalitat de Catalunya la integració de l’espai natural del
Turó de Can Calopa i el tram de Riera adjacent dins del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
5. Instar a la Generalitat de Catalunya a que integri el connector ecològic
occidental o de Rubí (connector ecològic entre els Parcs Naturals de la Serra
4

El Parc Agrari l’hauria de promoure i impulsar l’Ajuntament de comú acord amb els propietaris agrícoles
de la ciutat, els pagesos que hi treballen i les entitats del teixit associatiu vinculades amb el món de la
pagesia i la natura.
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de Collserola i de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac) al futur Pla Territorial
Sectorial de la connectivitat ecològica dels espais naturals de Catalunya.
6. Promoure i encapçalar la protecció del connector ecològic occidental o de Rubí,
mitjançant la recerca de la implicació dels municipis que en formen part (són 10
municipis del Vallès Occidental i del Baix Llobregat) i la creació d’un ens
supramunicipal (per exemple un consorci) que garanteixi aquesta acció
conjunta de protecció del connector.
7. Restaurar des del punt de vista ambiental i paisatgístic els següents trams de la
Riera de Rubí: el tram comprés entre el pont dels FGC i el pont de Can Jardí, i
el tram comprés entre el pont de la Llana i el pont del carrer Cadmo.
8. Crear un passeig per a vianants i per a bicicletes a la llera de la Riera de Rubí5.
9. Oposar-se al pas del Vial Interpolar pel terme municipal de Rubí, atès que la
seva construcció suposaria l’eliminació d’un nou tram del torrent dels Alous i
provocaria una nova afectació severa del barri de Can Vallhonrat.
10. Assumir i fer complir la resolució de la moció aprovada sobre la declaració de
Rubí Lliure de Transgènics en el període 2003-20076.
11. Facilitar l’arribada i pas del Camí Verd pel nostre municipi, i les accions que
se’n derivin, tal i com proposa la Plataforma Camí Verd.
12. Referent als horts urbans:
•

Regular i si cal eliminar els horts amb pràctiques il·legals que ocupen
espais de domini públic i aprofiten sense regulació recursos com l’aigua,
o que tallen camins públics, o que esdevenen una font de deixalles
diverses.

•

Crear sectors d’horts municipals en règim de concessió7.

5

Si bé la torrencialitat del règim de la Riera de Rubí fa pràcticament inviable plantejar l’aprofitament
d’aquesta zona com a espai verd urbà, sí que es podria plantejar una actuació mínima destinada a la
creació d’un passeig lateral per a vianants i per a ciclistes. Aquest passeig es podria crear en el lateral
dret de la secció de la Riera, i aniria des del sector de la Llana, a on es podria plantejar un accés a la
Riera, fins al pont de Can Jardí, amb diverses entrades/sortides en zones com el Parc del Torrent de les
Abelles o el mateix polígon industrial de Can Jardí.

6

En aquest sentit, cal facilitar: els debats públics i campanyes d'informació, el compliment amb rigor de la
llei de l'etiquetatge i la promoció de l'ús de l'alimentació sense transgènics a la població en general. Cal
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.
7

Considerant els beneficis ambientals i socials que pot tenir una activitat d’horta ben regulada i ordenada
a la ciutat, es proposa la creació, en espais públics, de diversos sectors d’horts municipals que es puguin
arrendar en règim de concessió, principalment a la gent gran de Rubí (per exemple al Parc de Ca n’Oriol,
al Parc del Torrent de les Abelles i al Parc de Ca n’Alzamora). Tanmateix, els arrendataris haurien de
col·laborar amb les escoles per difondre l’activitat de l’horta i permetre la realització d’activitats escolars
vinculades amb el conreu de la terra.
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8.3 Educació i sensibilització ambiental
La situació actual
a) És fonamental que existeixi una estratègia integral que fomenti la necessària
educació, sensibilització i motivació ambiental de la població rubinenca8.
b) La informació ambiental a la que tenen accés els ciutadans és molt escassa i
parcial, tal i com es pot comprovar consultant la pàgina web de l’Ajuntament.
c) Rubí necessita d’espais municipals que promoguin el coneixement i la difusió
de l’entorn natural de la ciutat, un aspecte absolutament deficitari avui en dia.
Tenim un entorn natural i rural prou important i amb valors notables, però és
imprescindible que ens dotem d’un organisme que vetlli per la seva promoció i
difusió d’una manera permanent.

Les propostes
1. Elaborar i posar en pràctica un Pla Estratègic Municipal d’Educació Ambiental
fent partícips a tots els sectors socials: administració pública, mestres,
organitzacions no governamentals, la societat en general i molt especialment a
les AMPAS de les escoles i instituts.
2. Fomentar la sostenibilitat dels centres docents del municipi, mitjançant la
implantació dels Plans d’Acció per la Sostenibilitat de les escoles com a eix
vertebrador de la seva activitat i de la docència.
3. Crear un espai específic a la pàgina web municipal que centralitzi tota la
informació sobre la sostenibilitat i el medi ambient.
4. Crear un Centre Informatiu al Castell de Rubí sobre l’entorn natural i rural de la
ciutat. Per la seva situació geogràfica, el Castell és un equipament estratègic
que podria esdevenir un referent com a Centre Informatiu de l’entorn natural i
rural de Rubí9.
5. Estudiar la possibilitat de posar en marxa un programa d’horts urbans a les
escoles, eina educativa transversal i multidisciplinària.

8

Cal que l’Ajuntament incentivi la implicació de la ciutadania en la millora ambiental d’una forma
permanent, atès que sense una ciutadania amb informació sobre el tema, sense coneixement de la
realitat ambiental i sense les eines necessàries per fer front als necessaris canvis que hem d’adoptar, serà
impossible millorar la nostra situació ambiental.

9

Atès que el Castell està a prop d’aquest entorn i que esdevé un punt de partida de diversos itineraris que
discorren per aquests espais perimetrals. Tot això sense renunciar a la seva funcionalitat principal com a
equipament cultural.
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8.4 Sostenibilitat
La situació actual
a) Les ciutats actuals són per definició espais altament insostenibles des del punt
de vista ambiental, atès que són absolutament dependents de l’exterior per al
subministrament dels recursos bàsics (aigua, energia, materials), i atès que
necessiten d’altres espais externs per canalitzar els seus fluxos residuals
(fums, aigües residuals, residus sòlids).
b) No disposem d’una estratègia actualitzada per avançar envers la sostenibilitat
(l’Agenda 21 Local data de 1999), ni tampoc dels espais de reflexió i consens
necessaris que fomentin la participació i la implicació del conjunt de la
ciutadania en aquest procés vital (tenim un Fòrum Ambiental virtual i merament
testimonial).
c) Cal que l’Ajuntament aposti decididament per crear espais de reflexió, recerca,
estudi i difusió de tot allò relacionat amb la sostenibilitat, per contribuir a cercar
solucions als nous reptes ambientals i fer possible que el conjunt de la
ciutadania i del teixit social i econòmic les vagin adoptant per fer de Rubí una
ciutat menys insostenible.

Les propostes
1. Crear el Consell de Ciutat per a la Sostenibilitat, que substituiria l’actual Fòrum
Ambiental, un ens creat en el període 2003-2007 i que els successius governs
locals mai han cregut en la seva funció i necessitat.
2. Actualitzar i renovar l’Agenda 21 Local de Rubí (també comentat al punt
7.Urbanisme Sostenible)10.
3. Crear el Centre per la Cultura de la Sostenibilitat11.
4. Fer de l’Ajuntament i de totes les dependències, equipaments i serveis
municipals un referent de la gestió ambiental en la optimització dels recursos
per l’efecte sensibilitzador que això tindria en la ciutadania.
5. Prioritzar la incorporació de criteris d’ecoeficiència en tota nova construcció
municipal (dependència, equipament, etc.).

10

Considerant que ja han passat 12 anys de la seva primera aprovació, és urgent que es dugui a terme
una actualització profunda d’aquesta estratègia a través de la participació ciutadana i que es renovi el
compromís de la ciutat per una nova Agenda 21 Local pensada per al període 2011-2020.

11

La finalitat d’aquest espai seria aprofundir i difondre actituds i comportaments sostenibles, que ens
permetin el desenvolupament de les nostres comunitats sense hipotecar el medi ambient ni les
generacions futures.
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8.5 Cicle de l’aigua
La situació actual
a) El consum d’aigua potable continua en augment atès que no hi ha un ús
racional i responsable generalitzat.
b) La reutilització de les aigües depurades per a usos públics és inexistent,
malgrat que l’EDAR de les Fonts de Terrassa té un tractament terciari i només
se’n fa ús en una part del camp de golf de Can Sant Joan.
c) No s’han incorporat mesures d’aprofitament de les aigües pluvials en
equipaments municipals, malgrat les reformes que alguns d’ells han
experimentat en els darrers anys.
d) Les pràctiques de jardineria amb baixos requeriments hídrics continuen sent
testimonials en la configuració dels espais públics, de manera que els consums
d’aigua continuen sent elevats en aquest camp.
e) Les aigües residuals d’urbanitzacions com Ximelis, Can Serrafossà o la Perla
del Vallès es continuen abocant a la llera pública, atès que encara no s’han
construït els col·lectors que haurien de transportar aquests efluents a l’estació
depuradora.
f)

També reben abocaments d’aigües residuals el torrent de l’Oriol a Ca
n’Alzamora, el torrent dels Alous al seu pas pel parc d’activitats econòmiques
de Can Sant Joan, el rierol de Xercavins des de Can Mir fins a la Riera o el
torrent de Can Ferran a l’alçada del polígon industrial de la Bastida.

Les propostes
1. Reutilitzar part de l’aigua residual tractada a l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (EDAR) de les Fonts de Terrassa per a usos municipals.
2. Augmentar l’aprofitament de les aigües freàtiques (aigües subterrànies) per a
usos municipals (neteja de carrers o el reg de la vegetació de places i parcs no
precisen d’aigua potable de boca).
3. Potenciar l’aprofitament de les aigües pluvials en els equipaments municipals.
es proposa que els nous equipaments o els que s’hagin de reformar, que
incorporin mesures per recollir, tractar i aprofitar l’aigua pluvial. I que s’estudiï la
viabilitat d’aprofitar aquest recurs en equipaments com el poliesportiu i la
piscina coberta de Can Rosés, els centres docents o els camps municipals de
futbol.
4. Completar la xarxa de col·lectors de sanejament en la part alta del torrent
Fondo, del rierol de Xercavins i del torrent de Can Ferran.
5. Elaborar el Pla Director de la Xarxa de Clavegueram. Cal que la ciutat tingui un
pla actualitzat amb tota la xarxa de clavegueram existent, que determini quines
característiques té i en quines condicions es troba, i que estableixi les mesures
de gestió que cal endegar i les inversions que s’han d’anar executant per
completar-la i renovar-la amb el temps.
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8.6
8.6 Energia i canvi climàtic
La situació actual
a) El canvi climàtic és una realitat i una evidència que ja no podem defugir, tal i
com constata gran part de la comunitat científica internacional. I més enllà de
les estratègies que es puguin dur a terme a nivell d’estats o de països, seran
claus les mesures que es puguin adoptar des de les esferes locals (municipis)
per fer front a aquesta greu crisi ambiental, econòmica i social que posa en risc
el futur de l’espècie humana.
b) L’ús i consum de l’energia és el principal factor que contribueix al canvi climàtic,
de manera que és imprescindible incidir en la manera que tenim d’usar
l’energia (en el transport, a les activitats econòmiques, a les llars, als
equipaments municipals, etc.), prioritzant l’estalvi energètic, la incorporació de
sistemes d’elevada eficiència en l’ús de l’energia i l’aprofitament de les fonts
energètiques renovables.

Les propostes
1. Aplicar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) 2020 de la Unió Europea,
per lluitar contra el canvi climàtic des de les esferes locals els municipis que
s’hi vulguin adherir hauran de reduir les seves emissions de gasos d’efecte
hivernacle en un 20% com a mínim l’any 2020.
2. Elaborar un pla d’aprofitament de les fonts energètiques renovables locals per
a usos públics: energia solar, biomassa forestal, biogàs de l’abocador municipal
de Mas Jornet (aportació mínima del 20% d’energia renovable).
3. Crear l’Agència Local de l’Energia, com a espai d’informació, assessorament,
orientació i suport tècnic a la ciutadania, entitats i activitats econòmiques en
matèria d’ús racional de l’energia i l’aprofitament de les fonts energètiques
renovables.
4. Establir mesures de tipus fiscal per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i
l’aprofitament de les fonts energètiques renovables per adoptar mesures que
incentivin aquelles actuacions de permetin un ús més racional de l’energia i,
per tant, una disminució de l’impacte ambiental associat (incorporació de
bonificacions en determinades taxes o impostos que afavoreixin la instal·lació
de sistemes d’aprofitament de les energies renovables, etc).
5. Potenciar la incorporació de vehicles híbrids i/o de vehicles elèctrics a la flota
municipal, substituint vehicles propulsats per derivats dels combustibles fòssils.
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8.7 Residus
La situació actual
a) Durant el període 2007-2011 s’ha “derogat” el model Residu Mínim per decisió
unilateral del govern local, sense opció de debatre aquesta decisió en el marc
del Fòrum Ambiental i sense que s’aportessin les justificacions demanades per
diverses entitats i partits.
b)

La planta de triatge de Rubí es va tancar el 2008 amb molts interrogants per
resoldre i sense que es conegui el seu destí definitiu.

c) Desconeixem quina és la generació de residus de la ciutat i els resultats
ambientals i econòmics de la gestió dels residus municipals. Aquesta situació
és una clara evidència de la manca d’utilitat del Fòrum Ambiental en aquest i la
resta de camps d’interès, fet que contrasta amb l’activitat de l’antiga Comissió
Residu Mínim.
d) En relació als abocadors, recentment s’han activat dues problemàtiques: d’una
banda, la possible instal·lació d’un abocador de residus a Can Balasc, i de
l’altra, la possible adequació de l’abocador de residus inerts de Can Carreras
com a abocador de residus no especials.
e) El terme municipal té, a banda dels forats de Can Balasc i de Can Carreras,
molts altres espais que podrien ser susceptibles de convertir-se en futurs
abocadors, atesa la manca d’una regulació municipal estricta i clara que
impedeixi la seva conversió en dipòsits de residus.

Les propostes
1. Elaborar i aprovar el Pla de Gestió de Residus Municipals 2011-2015, tramitat i
consensuat en el marc del Consell de Ciutat per a la Sostenibilitat.
2. Elaborar el Pla Municipal per a la Reducció de Residus 2011-2015, apostant
clarament per la incorporació de les directrius de la Comissió Promotora Fòrum
Estratègia Catalana Residu Zero.
3. Potenciar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals
(FORM)12.
4. Potenciar l’autocompostatge casolà de la fracció orgànica dels residus
municipals (FORM) i de la fracció verda (tenint en compte que a Rubí hi ha
moltíssims habitatges que tenen jardí).
5. Instal·lació d’una segona deixalleria fixa a la Zona Nord de Rubí per tal de
faciliti l’ús d’aquest servei per part dels ciutadans de la meitat nord de la trama
urbana.
6. Crear una deixalleria virtual per a la reutilització d’objectes sense ús13.

12

Cal que l’Ajuntament faci campanyes d’abast global de manera periòdica, i que en determinades zones
de la ciutat es plantegi la possibilitat d’incorporar altres sistemes de recollida més eficaços en la recollida
selectiva de les deixalles, com seria el porta a porta.
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7. Promoure la recollida selectiva de l’oli de cuina usat14.
8. Fomentar l’ús de bosses reutilitzables a tot el teixit comercial de la ciutat i reduir
la presència de bosses i embolcalls de plàstic als comerços locals.
9. Ajustar la taxa d’escombraries al principi de “qui més residus genera, més
paga”: que es penalitzi més a qui més residus fa i menys recicla, a la vegada
que s’incentiva a qui menys residus genera i més esforç fa per triar
correctament la brossa i reciclar (ja s’ha fet amb èxit en altres municipis).
10. Continuar amb l’oposició a la instal·lació d’un abocador de residus a Can
Balasc, donant suport a la Plataforma “No a l’abocador de Can Balasc, Sí a la
salut”15.
11. Evitar la conversió de l’abocador de residus inerts de Can Carreras en un
abocador de residus no especials16.
12. Elaborar i aprovar el Pla Especial d’activitats extractives que n’asseguri la
restauració amb runes i terres netes, i excloent-ne l’ús com a abocadors amb
residus municipals o industrials17.

13

Aquesta proposta es podria vehicular a través d’una pàgina web, gestionada per l’Ajuntament, i
permetria promoure la recuperació i reutilització dels objectes que les persones es vulguin despendre i
que encara pugui ser funcional per altre gent.
14

A banda de la possibilitat de portar l’oli de cuina usat a la deixalleria, des de l’Ajuntament s’hauria de
promoure un circuit específic de recollida d’aquest material (implicant als alumnes en el seu reciclatge), bé
a través de les escoles, bé a través de diversos punts de recollida (dipòsits) distribuïts arreu de la ciutat.

15

En la línia del que demana la Plataforma “No a l’abocador de Can Balasc, Sí a la salut”, cal fer tots els
passos que calguin per evitar que s’acabin instal·lant un abocador de residus en aquest espai de Can
Balasc, tan proper a zones habitades com la Perla del Vallès, Can Serrafossà o els Avets. La restauració
d’aquesta antiga activitat extractiva només hauria de passar per l’acumulació de terres i un petit
percentatge de runes, res més.
16

També en la línia del que s’està defensant des de nombroses entitats de la ciutat i del mateix
Ajuntament, cal evitar que el gestor d’aquest abocador pugui acabar disposant d’una autorització per tenir
un abocador de categoria superior (de residus no especials).

17

El pla és imprescindible per regular les activitats extractives que operen i han operat a la ciutat, i
garantir la seva correcta restauració i integració ambiental i paisatgística.
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9. MOBILITAT
La situació actual
El model urbanístic derivat del vigent PGO i de les actuacions anteriors, han portat a
una situació de mobilitat insostenible. A més, el POUM en tràmit tampoc no soluciona
els següents punts:
a) Desperfectes i manca de manteniment de l’estat de voreres i passos de
vianants, així com voreres estretes en carrers estrets.
b) Excessius desplaçaments en vehicle privat entre urbanitzacions i nucli urbà
degut a la falta de serveis de transport públic a les mateixes.
c) El sistema de transport públic d’autobusos urbans és poc operatiu: recorreguts
complicats, freqüència de pas baixa i escàs servei en festius. Tot plegat fa que
el sistema d’autobusos sigui utilitzat sobretot per joves menors de 18 anys,
gent gran i persones sense accés a vehicle privat.
d) Manca d’infraestructura d’autobusos intermunicipals i deficiències del servei.
e) Infrautilització de l’estació i de la línea de RENFE de Rubí a causa de la poca
freqüència de tren i nul·la o mala connexió amb altres serveis de transport
públic (FGC i bus, respectivament).
f)

Pel què fa als FGC:
•

Es detecta poca freqüència de pas en determinades hores (caps de
setmana i a mig matí entre setmana).

•

Les connexions entre la S1 i S2 a Sant Cugat es podrien millorar, sobretot
al migdia i a hores amb poca freqüència de pas.

•

Manca d’adaptació de les dimensions de l’andana i de les sortides segons
el número d’usuaris a certes hores del dia.

g) Quan s’han fet reformes urbanístiques no s’ha aprofitat per introduir carrils bici
ala ciutat, per exemple a les avingudes de l’Estatut o Edison, de manera que no
existeix cap xarxa de carril bici a Rubí ni cap sistema de aparcaments de
bicicletes que estimulin el seu ús quotidià.
h) Manca de connexió de carrils bici entre la ciutat de Rubí i les ciutats veïnes que
ja disposen d’una xarxa de carril bici.
i)

Mala informació i mala aplicació de la bonificació del 100% del peatge de les
Fonts.

j)

No hi ha informació accessible sobre els costos dels serveis de taxi,
aparcaments soterrats ni sobre les zones blaves.

k) Tenim una illa de vianants per on encara passen busos de gran format, cosa
que la fa perillosa i poc agradable.
l)

Congestió del trànsit rodat tant al nucli urbà com en l’accés als polígons
Industrials i a les grans superfícies comercials.

m) Alta circulació externa a la ciutat, és a dir, la que no es queda a Rubí i que
s’afegeix a la congestió.
n) La Generalitat vol fer passar el Vial Interpolar (autovía de 30m d’amplada) per
Rubí, concretament la zona de Vallhonrat.

34

PROGRAMA de TREBALL d’ACR 2011-2015

o) Manca de places d’aparcament, i els que hi ha no són operatius les 24 hores.
p) El sistema d’aparcament en zones blaves no és una solució a mig termini.

Les propostes
1. Crear i fer funcionar una Taula de Mobilitat amb tots els agents implicats
(entitats, comerciants, usuaris del transport públic, etc) que analitzin les
mancances de mobilitat a Rubí i proposin solucions per a millorar-la.
2. Jerarquització de carrers de vianants permanents i carrers per a vehicles
implementant mesures de pacificació del trànsit (adequar la velocitat dels
cotxes segons la jerarquització).
3. Construir i adequar itineraris peatonals segurs amb voreres amples.
4. Ampliació de l’Illa de Vianants i pacificació del casc urbà amb zones 30.
5. Ampliar el nombre de carrers amb espai reservat als vianants (tant al centre
com als barris) i incorporar nous carrers d’ús mixt, com podrien ser part del
carrer Terrassa, part del carrer Maximí Fornés, part del carrer Murillo, entre
d’altres.
6. Construcció de passeres al llarg de la Riera per facilitar i millorar el
desplaçament a peu i amb bicicleta: una a la zona de Rubí+D, cap a Can Fatjó,
i una altre a la zona de l'Escardivol cap al Vapor Nou i la Plana del Castell.
Caldria estudiar les alçades necessàries per no incrementar l'efecte de les
riuades.
7. Estudiar la implantació d’una línia de tramvia al nucli urbà, destinada a resoldre
definitivament el problema de mobilitat interna del municipi. Es proposa fer-ho
en tres fases.
•

Fase 1: Substituir part de les línies actuals d’autobusos i fer que aquests
facin el recorregut proposat pel tramvia, avaluant el resultat.

•

Fase 2: Fer les obres de la via del tramvia.

•

Fase 3: Implantar el tramvia.

Per a més informació sobre el projecte veure el mapa amb el recorregut al final
del document i veure també L’ANNEX 1. Proposta de línea de tramvia per a
Rubí (recorregut, cost, etc), document penjat a la nostra web (www.acr.cat).
8. Implantar una línia de minibus elèctric en substitució de les línies de bus que
actualment passen per l’illa de vianants. Aquesta línia es coordinaria amb les
línies ja existents i faria el recorregut entre l’Estació i la Plaça de la Sardana
(eix nord-sud) per la zona del centre (caldria estudiar bé el recorregut) i de
forma circular, amb una freqüència d’uns 15 minuts aproximadament.
D’aquesta manera la contaminació de l’aire disminuiria al centre de la ciutat i
s’evitaria el pas de grans vehicles per l’illa.
9. Complementàriament al tramvia caldria revisar la xarxa d’autobusos
intraurbans. Concretament cal adequar els horaris, coordinació d’aquests
horaris amb els altres mitjans de transport públic del municipi, i la
infraestructura de les parades (Sistema d’Ajuda a l’Explotació, SAE).
10. Fer les parades de bus 100% accessibles i sense barreres arquitectòniques.
11. Treballar per tal que la Generalitat reconverteixi l’estació de l’Hospital General
en una estació intermodal que connecti la línia de Renfe i FGC.
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12. Treballar, conjuntament amb altres Ajuntaments del Vallès, per tal que la
freqüència de trens els caps de setmana i a mig matí augmenti.
13. Demanar una millor coordinació entre la S1 i la S2 a Sant Cugat.
14. Construir una xarxa de carril bici segura (segregada del trànsit motoritzat) que
cobreixi els principals eixos de la ciutat.
15. Complementar la xarxa de carrils bici amb zones de velocitat reduïda (zones
30) i bici-carrers. Els bici-carrers són carrers on es permet la circulació conjunta
de bicicletes i cotxes però en condicions de seguretat, ja que hi ha una
senyalització que regula la circulació en ambdós casos. És una mesura que no
implica grans costos per a construir la infraestructura (pintura i senyals).
16. Paral·lelament també a la xarxa de carrils i bici-carrers s’han de construir
aparcaments per a bicicletes, els quals es proposa que siguin tipus taquilla
tancada i segura (bici-box).
17. Connectar la xarxa de carrils bici amb Sant Cugat, Terrassa i el Camí Verd del
Vallès a fi de no quedar aïllats (carril bici de lleure).
18. Fer campanyes per fomentar l’ús de la bicicleta i les seves mesures de
seguretat.
19. Optimitzar l’espai d’aparcament i ampliar la xarxa d’aparcaments dissuasius
exteriors al nucli antic.
20. Substituir, on sigui possible, les zones d’aparcament tipus zona blava per
aparcaments amb horari limitat però sense pagament (ex: alguns espais de
l’aparcament del Rubí+D o de l’Escardívol).
21. Avaluar la construcció d’aparcaments amb dues modalitats:
•

Aparcaments de gran capacitat al costat de les estacions de tren i
parades del tramvia.

•

Aparcaments de capacitat mitjana en altres zones del casc urbà,
destinades a pal·liar els dèficits dels nombrosos edificis que no disposen
d’aparcament.

22. Negociar amb les concessionàries l’obertura de 24 hores dels aparcaments ja
existents.
23. Per tal de reduir la circulació interna a la ciutat es proposa:
•

Pressionar a les administracions competents per tal d’eliminar el peatge
de Les Fonts i així descongestionar la carretera Rubí-Les Fonts (BP1503). Mentre això no s’aconsegueixi, fer complir el decret 652/2006 que
preveu la bonificació del 100% del peatge de les Fonts pels usuaris que
ho demanin, i fer campanya per donar a conèixer aquesta possibilitat.

•

Pressionar a les administracions competents per aconseguir connexions
més operatives amb la B-30 i l’autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa
(C-16).

•

Crear els enllaços necessaris per poder utilitzar la C16 i la B30 com a
rondes de Rubí, especialment pels vehicles pesats, evitant soroll i altres
molèsties al passeig de la Riera i entorns.

•

Construir un pont a la zona de Can Jardí per millorar l'accesibilitat dels
vehicles pesants cap als polígons industrials des de l'Autopista AP-7 i la
carretera de Molins de Rei (C-1413). Caldria estudiar les alçades
necessàries per no incrementar l'efecte de les riuades.
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•

Ja que ara s’ha ampliat l’autopista es demana que el Vial Interpolar passi
per aquesta, enlloc de passar per Rubí.

24. Desenvolupar aparcaments amb serveis complementaris per a vehicles pesats
(amb túnels de rentat, benzinera, vigilància, cafeteria, etc.) per evitar que
aparquin a les entrades de la ciutat i congestionin el tràfic.
25. Publicar i difondre les tarifes de taxi, zones blaves i aparcaments soterrats.
26. Estudiar la possibilitat de formar part d’organismes supramunicipals (com la
Mancomunitat de Municipis) a nivell de mobilitat.
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10 . SALUT PÚBLICA
PÚBLICA
Solucionar els problemes de l’assistència sanitària de la població ha de ser una
prioritat fonamental de qualsevol govern des del nivell estatal fins al municipal. La
creixent complexitat i l’alt cost dels problemes sanitaris fa que sigui cada cop més
necessari un treball pluriadministratiu que impliqui a tots i totes els/les professionals de
la sanitat. També es fa cada cop més necessari abordar plans de prevenció adequats.

10.1 Dèficits en la Xarxa Sanitària
La situació actual
a) El servei de pediatria encara no funciona les 24h. A més, el cap de setmana el
servei a urgències no està disponible a partir de dissabte al migdia i es deriva
als pacients a Terrassa.
b) La xarxa sanitària del país també arriba a Rubí però s’han detectat, des de fa
temps, dèficits importants. El creixement en habitants no ha vingut acompanyat
de l’augment corresponent en serveis sanitaris. Actualment Rubí té 3 Centres
d’Atenció Primària (CAP), però li manquen els serveis d’un hospital proper a la
ciutat. Hi ha molts factors que posen en dubte si els plans de tenir un hospital
a Can Sant Joan serà o no una realitat a Rubí, si més no, encara trigarà uns
anys. El POUM encara no ha estat aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona (CUB), i el canvi de govern a la Generalitat i la crisi tampoc
asseguren que l’hospital es pugui construir pròximament.
c) Les urgències de nit i les hospitalitzacions s’atenen a Centres Hospitalaris que
estan a uns 8 km de la ciutat. Cal reconèixer que aquesta distància no és
dolenta, però sí que ho són els mitjans de transport públic (autobús) que des de
la nostra ciutat arriben a aquests hospitals. A més, cal tenir en compte que a
uns 2 km de la ciutat hi ha un altre Hospital que està connectat a la línia de
ferrocarril de la ciutat (Hospital General de Catalunya).
d) En els tallers participatius per a l’elaboració del Pla de Salut es va assenyalar
els següents problemes:
•

Manca de coordinació dels serveis sanitaris, policia, Ajuntament, i que
poden comportar situacions problemàtiques (per exemple: quan la policia
s’enduu un malalt mental del seu domicili amb les esposes).

•

Es tenen poc en compte les entitats dedicades a problemes de salut
mental a l'hora de prendre polítiques o certes accions.

•

Manca de coordinació entre l’atenció primària i l’especialista, per exemple
a l’hora de fer-se proves i per a tenir tota la informació a temps.

Les propostes
1. Des d’ACR, tot i donar suport al projecte d’Hospital Vicente Ferrer, veiem que
degut a la crisi i a les retallades de l’actual Govern i que els accessos
necessaris encareixen el projecte, la construcció d’aquest centre no pot ser una
realitat actualment. ACR proposa com a alternativa possible que, per la seva
bona comunicació i proximitat, els ciutadans de Rubí tinguem l’Hospital General
de Catalunya com a centre de referència per les urgències i hospitalitzacions
(actualment només està funcionant a un terç de les seves possibilitats). Per
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tant, reivindiquem que es reiniciïn converses de cara a que aquesta
infraestructura funcioni com a centre concertat.
2. S’ha de instar al Departament de Sanitat a gestionar, urgentment, els tràmits
per tal que a Rubí hi hagi un servei de pediatria les 24h, incloent-hi els caps de
setmana, en un dels CAPs actuals.
3. Mantenir el programa d’alarmes de tele-assistència per a la gent gran.
4. Millorar la coordinació entre centres sanitaris, policia, Ajuntament, etc.
5. Crear un Consell Ciutadà de la Salut on entitats del món de la salut i altres
organismes implicats puguin exposar problemàtiques i solucions a Rubí.
6. Parlar amb els organismes competents per tal de millorar la coordinació entre
Atenció Primària i especialistes.

10.2 Qualitat ambiental
La situació actual
a) Com és sabut, la salut de les persones depèn, en gran mesura, de la qualitat
ambiental de l’entorn on vivim, per la qual cosa la millora del medi ha de ser un
objectiu prioritari i irrenunciable.
b) És una evidència constatable arreu que la vida a ciutat, tot i els múltiples i
innegables beneficis derivats del fet de viure en comunitat, es fa cada vegada
més insatisfactòria per bona part dels seus habitants. La contaminació
atmosfèrica, el soroll, les deixalles, les congestions del trànsit, la manca
d’espais verds, etc., fan que sovint els ciutadans estiguin sotmesos a un
ambient que no contribueix a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar
personal, ans al contrari.
c) La qualitat atmosfèrica de Rubí està greument afectada per la mobilitat
motoritzada i pel conjunt d’activitats industrials que es concentren a l’entorn
metropolità de Barcelona. El Decret 226/2006 va declarar el municipi de Rubí
com a Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric, tenint en compte
els elevats nivells de contaminants atmosfèrics (NO2, PM2.5 i PM10) que
pateix18.
d) La contaminació acústica és especialment elevada i sobrepassa els llindars
admissibles per a la salut en aquells sectors residencials situats a tocar de les
principals vies de comunicació, ja siguin viàries o ferroviàries. És el cas de
l’avinguda de l’Estatut, de l’avinguda de l’Electricitat o de la C-1413, entre
d’altres.
e) Tot i que ha estat una mesura acordada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament
(període 1999-2003) i que ha figurat en el Pla d’Acció de diversos governs
18

Cal tenir en compte que mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès
Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les
partícules, el Govern de la Generalitat va determinar el 2006 quins eren (són) els municipis catalans en
els que se superaven els nivells de qualitat de l’aire admissibles per a diòxid de nitrogen i per a partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, dos contaminants atmosfèrics típics en zones urbanes.
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locals, Rubí encara no disposa d’una normativa local específica (ordenança
municipal de medi ambient) per a regular el conjunt d’aspectes ambientals que
tenen incidència sobre la salut de les persones, com per exemple el soroll, la
contaminació electromagnètica, els residus, etc.
f)

Es desconeix quin és l’efecte ambiental que tenen les activitats industrials del
terme municipal de Rubí, especialment a nivell atmosfèric, de residus i d’aigües
residuals. Aquest és un fet especialment preocupant, atesa la gran
concentració industrial que caracteritza el nostre municipi.

g) El teixit urbà de la ciutat, amb pocs espais verds, no contribueix a esmorteir els
efectes negatius de la contaminació que generem. Tot i les millores
experimentades, cal dir que els parcs i les places que hi ha actualment a Rubí
no són suficients per a satisfer les necessitats d’una població que supera ja els
75.000 habitants, amb previsió de continuar creixent en els propers anys.19
h) Promeses reiterades per part del Govern Municipal per soterrar les línies d’alta
tensió (Can Vallhonrat, Can Fatjó) i que no s’han complert.

Les propostes
1. Incrementar el control de la qualitat atmosfèrica i garantir l’aplicació de les
mesures necessàries que permetin millorar els nivells d’immissió actuals.
2. Elaborar un cens de les activitats industrials amb informació detallada de les
seves emissions (gasos, sorolls, residus, aigües residuals, olors, etc.) i dels
seus riscos ambientals.
3. Elaborar l’ordenança municipal de medi ambient, entesa com el marc normatiu
local que contribueixi a la protecció, conservació i millora integral del medi
ambient i, en conseqüència, de les condicions i la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes de Rubí i, evidentment, de totes aquelles persones que
hi treballen, estudien o hi venen per altres motius.
4. Actualitzar el mapa sònic municipal de la ciutat. Per minimitzar l’afectació del
soroll sobre la salut de les persones és imprescindible abans conèixer amb
detall quin és l’estat real de la contaminació acústica a Rubí.
5. Incrementar les campanyes de control de la contaminació acústica als carrers
per garantir que es respecten els nivells sonors permesos.
6. Potenciar l’ús del transport públic i de la bicicleta (veure més informació al punt
9. Mobilitat Sostenible).
7. Ampliar la vianització del centre i establir carrers de vianants en els barris
(veure més informació al punt 9.Mobilitat Sostenible).
8. Elaborar i aplicar un pla de millora ambiental integral del barri de Can
Vallhonrat, sector que està afectat per nombroses pertorbacions ambientals:
pas de l’autopista AP-7, pas de la línia de RENFE, pas de línies elèctriques
d’alta tensió, proximitat al polígon industrial de Can Jardí, construcció de la
futura via Interpolar, etc.
19

A la Zona Nord, el Centre, les Torres-Rubí 2000 o la Zona del Mercat la proporció d’espais verds per
2
habitant està per sota dels 5 m , una ràtio absolutament insuficient donat que l’Organització Mundial de la
2
Salut (OMS) estableix que les grans ciutats han de tenir com a mínim entre 10 i 15 m d’espai verd públic.
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9. Promoure la cobertura de la via dels FGC a l’alçada del sector de Sant Elm i
del Centre Cívic de Can Fatjó, en un tram aproximat d’uns 200 metres. Aquesta
cobertura evitaria la contaminació acústica que rep aquest sector.
10. Referent a les línies d’alta tensió:
•

Desviar la línia elèctrica d’alta tensió de l’avinguda de Can Fatjó.

•

Soterrar la línia elèctrica d’alta tensió que passa per l’avinguda de
l’Electricitat, al barri de Can Vallhonrat.

•

Desviar la línia elèctrica d’alta tensió que passa pel carrer Segre i pels
carrers Mallorca i Santander, evitant la trama urbana i també el Parc de
Ca n’Oriol i Can Sant Joan. S’hauria de valorar la possibilitat de crear un
corredor de serveis paral·lel a l’autopista E-9, que permetés soterrar
aquesta línia en el tram esmentat.

11. Completar l’adequació del gran Parc Periurbà de Ca n’Oriol, Can Sant Joan i
Can Tiraïres, convertint-lo en un dels espais verds urbans de major dimensió
del Vallès (amenaçat per la proposta de POUM que fa el govern municipal).
12. Crear una Anella Verda Urbana de grans parcs i zones verdes urbanes. entesa
com una xarxa d’espais verds urbans, estratègicament localitzats arreu del
casc urbà, fàcilment accessibles per a la població i dissenyats amb l’objectiu de
satisfer les necessitats i demandes dels rubinencs i rubinenques.
13. Dur a terme un Pla Integral de Millora dels espais verds urbans de la ciutat
2011-2015 (tractament vegetal, paviment, accessibilitat, il·luminació, mobiliari,
jocs infantils, equipaments per la gent gran, etc.). Especialment necessàries
són les actuacions en zones com la plaça del Progrés, la plaça de Pep Rovira,
el Parc del Torrent de les Abelles, la plaça de les Sabines o el parc del Topazi,
per citar alguns exemples.
14. Dur a terme un Pla Integral de Millora i Ampliació de l’arbrat viari de carrers,
avingudes i passeigs (com podria ser el cas de l’avinguda de l’Estatut).
15. Instar al control i compliment de la llei que obliga a etiquetar tots aquells
productes que porten un percentatge significatiu de productes transgènics.
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11.
11. EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
La situació actual
a) El Consell Comarcal ha eliminat les subvencions al transport escolar per a les
escoles allunyades del casc urbà (Joan Maragall i JV Foix).
b) Els equipaments educatius del J.V. Foix i del Pau Casals han quedat obsolets:
• Especialment greu és el cas del J.V. Foix: problemes de seguretat dels
edificis, falta de calefacció, la zona esportiva és usada com a pàrking,
reducció d’una línea a 1er d’ESO i conseqüent davallada de nens inscrits a
l’institut, proximitat d’un abocador i pas constant de grans camions.
• El Pau Casals té l’estructura de l’edifici dèbil i una distribució inadequada.
c) Retallada de la subvenció per activitats escolars com programa de Natació
Escolar, Pedagogia de l’Espectacle i falta de col·laboració de la brigada
municipal en el muntatge dels escenaris per a espectacles a les escoles.
d) Les ludoteques de la ciutat sovint de forma inadequada com a escoles bressol.
e) Manca de places de llars d’infants públiques en el nucli urbà i en els polígons
industrials. A les llars d’infants privades, però, aquest any han sobrat places.
f)

Alta desigualtat entre centres escolars pel que fa a ratis de nouvinguts, que són
molt més alts a les escoles públiques que a les concertades (per exemple,
l’escola Montesori té un 60% de nouvinguts a P3). Això no afavoreix la
integració, no és just, i a més incompleix la normativa.

g) Elevat abandonament d’estudiants de 4rt d’ESO i secundària postobligatòria i
desconeixement per part de l’Ajuntament del nombre exacte d’estudiants amb
fracàs escolar.
h) Manca de cursos del Pla de Transició al Treball (PTT-PQPI) que permet la
inserció laboral dels alumnes que no han aprovat l’ESO.
i)

Massificació de les classes de Cicles Formatius.

j)

Llargues llistes d’espera a l’Escola d’Adults per poder cursar el graduat de
l’ESO o per fer el curs d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. A més,
no hi ha l’especialitat de ciències, només la de ciències socials.

k) A Rubí falta d’una aposta estratègica clara pel què fa a especialitats de Cicles
Formatius vinculats a la indústria de Rubí.
l)

Baix nivell d’anglès entre la població de Rubí.

m) Els fons del Pla d’Entorn, destinats a millorar la cohesió social, han estat sovint
desviats a solucionar altres necessitats dels centres, amb la qual cosa el Pla no
s’ha desenvolupat adequadament.
n) Hi ha entitats que es dediquen a l’educació, també d’educació en el lleure, que
manquen d’un local en condicions.
o) Al 1995 l’Ajuntament va editar un dossier de la ciutat de Rubí pels alumnes de
primària que es deia “Coneguem Rubí”, que tracta sobre la història, l’evolució
demogràfica i econòmica, etc. de la ciutat. Ara però, aquest dossier està
desfasat i cal una revisió i actualització del document per tal que els nens rebin
una informació més ajustada a la realitat actual.
p) Falta de sensibilització pels temes mediambientals i pel respecte de l’entorn.
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q) Augment del consum de tabac, drogues (especialment marihuana) i d’alcohol
en excés.
r) Augment en els últims anys del nombre d’embarassos no desitjats i
d’avortaments entre les menors de 18 anys.

Les propostes
Per tal de millorar l’ensenyament públic de qualitat, el nostre pla de treball vol
equilibrar aquesta situació reclamant infraestructures i recursos pedagògics a la
Generalitat i aportant des del municipi el màxim de recolzament pressupostari i de
recursos humans, ja que l’ensenyament és la base i el futur de qualsevol societat.

A. Propostes referents a les competències a la Generalitat
1. Exigir a la Generalitat que augmenti el percentatge del PIB (Producte Interior
Brut) destinat a educació fins a arribar a la mitjana dels països de la UE.
2. Elaborar un pla d’obres de reformes estructurals i realitzar les obres pertinents,
o bé construir de nou els centres Pau Casals i JV Foix.
3. Apropar el J.V. Foix al centre urbà el més aviat possible.
4. Exigir a la Generalitat que no es construeixi cap més CEIP de tres línies. És un
excés de massificació per un alumnat de tan poca edat i va en detriment de la
qualitat de l’ensenyament.
5. Donat que hi ha llars d’infants privades que aquest any els han sobrat places,
proposem la realització d’un conveni amb aquests centres per tal que tota
aquella gent que no hagi pogut accedir a una llar d’infants pública pugui anar a
una de privada mantenint el preu de la pública.
6. Demanar al Departament d’Ensenyament que els cicles formatius s’adaptin a
les necessitats reals del sector empresarial de l’àrea metropolitana.
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. Assegurar la creació d’una Escola Oficial d’Idiomes a Rubí.
9. Dotar de més recursos els equips psicopedagògics per atendre les necessitats
dels infants i joves.

B. Propostes referents a les competències municipals
municipals
1. 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. I que
les decisions que aquest Consell prengui siguin vinculants.
2. Estudiar el mapa de zonificació per assegurar una repartició justa i adequada
dels nouvinguts.
3. Recuperar les activitats de suport a les escoles com són la Natació Escolar o la
Pedagogia de l’Espectacle.
4. Tenir coneixement precís del percentatge d’estudiants d’ESO que abandonen
els estudis.

43

PROGRAMA de TREBALL d’ACR 2011-2015

5. Impulsar programes, juntament amb el Departament d’Educació, per tal que els
alumnes de secundària no abandonin la seva formació acadèmica.
6. Desenvolupar programes d’atenció als alumnes amb risc d’exclusió social.
7. Implementar un Programa Municipal de Transició Escola-Treball als instituts
vinculat a la borsa de treball de l’IMPES.
8. Augmentar el nombre de cursos PTT-PQPI i les especialitats de Cicles
Formatius adequats a les necessitats laborals de la ciutat i voltants.
9. Establir convenis adequats indústria-institut per a la realització de pràctiques en
empresa.
10. Potenciar, millorar i/o ampliar la oferta educativa per a la formació permanent a
través de cursos al RUBI+D, el servei de la UOC20, l’Escola d’Adults o altres.
11. Augmentar el número de places i cursos de reciclatge personal (instal·lació de
plaques solars, neteja de boscos, etc).
12. Donar a conèixer i potenciar l’espai Creixença com a espai familiar. L’espai
Creixença és un espai d’adaptació per a nens de 0 a 3 anys, que comparteixen
temps amb els seus pares i amb altres famílies a l’hora.
13. Integrar els esplais i agrupaments (entitats dedicades a l’educació en el lleure)
dins del Pla d’Entorn.
14. Prioritzar el treball conjunt dels centres educatius amb entitats esportives i
culturals i del lleure, que puguin acollir els alumnes que ho necessitin i fer un
bon seguiment i control de la correcta implementació del Pla d’Entorn.
15. Assegurar que totes les entitats d’educació en el lleure disposin d’un local en
condicions, així com també aquelles entitats que fan altres tasques educatives
(tallers d’educació assistida, etc).
16. Establir una normativa i un procés per poder obrir els patis de les escoles
públiques / instituts per a que els nostres infants i joves puguin disposar d’espai
públic d’oci esportiu. Una opció seria que la coordinació la portessin les
Associacions de Veïns.
17. Estudiar l’adequació de més aules d’estudi i ampliar el número d’hores
d’obertura de les ja existents.
18. Promoure entre les AMPAs la implementació del programa “Socialització dels
llibres de text”, que consisteix en passar-se llibres entre alumnes en el canvi de
curs.
19. Promocionar a les escoles el coneixement de la ciutat, el seu medi natural,
cultural, social i històric.
20. Actualitzar i donar a conèixer el dossier educatiu “Coneguem Rubí” per a les
escoles de primària.

21. Estudiar la possibilitat de posar en marxa un programa d’horts urbans a les
escoles, eina educativa transversal i multidisciplinària.
22. Potenciar la interrelació entre la gent gran i els joves per aprofitar les seves
capacitats. Això podria ser, per exemple, a través del programa d’horts urbans.
23. Fer campanyes de conscienciació sobre les conseqüències perjudicials del
consum de tabac, marihuana i altres drogues, així com dels excessos d’alcohol.
24. Fer campanyes de conscienciació d’educació sexual.
20

UOC: Universitat Oberta de Catalunya.
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12. TEIXIT ASSOCIATIU (Entitats i AAVV)
La situació actual
Res no ha canviat a Rubí a nivell cultural des del 2007, ja que els problemes detectats
aleshores encara són vigents actualment, o fins i tot han empitjorat:
a) Es respecta poc la singularitat de cada entitat, antiga o recent, potenciant els
seus mitjans i condicions de treball en les seves aportacions a la ciutat.
b) Hi ha manca de projectes que propiciïn la integració en la vida social i cultural
de Rubí. I d’altra banda, hi ha celebracions que potencien la passivitat i la
cultura espectacle.
c) Manca de comunicació entre l’Ajuntament i les entitats a l’hora de prendre
decisions que les afecten directa o indirectament, i a l’hora d’organitzar
activitats per a la ciutat.
d) Manca de voluntat per part de l’Ajuntament per tal que les entitats es coneguin
entre elles, facin activitats conjuntes i es donin a conèixer dins de la ciutat.
e) Manca d’un Pla d’Equipaments Cultural que estableixi de quins espais
disposen les entitats per a realitzar les seves activitats, quan i en quines
condicions.
f)

Hi ha entitats que troben dificultats per funcionar pel que fa a locals,
assegurances necessàries, etc i en algun cas algunes s’han sentit
discriminades per l’Ajuntament.

g) Manca d’espais culturals polivalents cobert amb cinemes, sala d’actes de gran
capacitat, i d’equipaments prou preparats per desenvolupar activitats culturals
com per exemple sales d’exposicions.
h) Manca de concreció per part del Govern de quin ha de ser l’ús final del Celler
Cooperatiu.
i)

Dependència de les entitats respecte a l’Ajuntament, amb problemes de
clientelisme i un sistema de subvenció a les entitats no transparent ni
equànime; en el ple d’octubre del 2010 ACR va presentar una moció, aprovada
per unanimitat, demanant la creació d’una comissió de treball, formada per
representants del Govern i de la oposició i tècnics de l’Ajuntament, que revisi i
redefineixi, quan s’escaigui, els procediments, els criteris, les bases i les pautes
per donar suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí.
A dia d’avui encara no s’ha fet cap pas per part del Govern per crear aquesta
comissió.

j)

Continuem sense un Museu de Rubí de veritat on s’incloguin la història i la
evolució de Rubí. Només existeix l’Ecomuseu del castell que és limitat i amb
exposicions culturals.

k) Actualment les entitats i moviments ciutadans han de pagar per fer ús de les
sales d’equipaments Municipals com els auditoris de la biblioteca o el RUBÍ+D,
cosa que no afavoreix l’ús d’aquests equipaments.
l)

Les entitats esportives no tenen un òrgan de participació ciutadana en el que
puguin exposar i debatre els seus problemes.
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Les propostes
1. Facilitar la creació i el funcionament d’entitats sense ànim de lucre, sobretot les
de caire social, cultura, mediambiental, d’esports de base i totes les
manifestacions de cultura popular, en especial la catalana.
2. Potenciar la participació del teixit associatiu, entès com a base de la vida de la
ciutat, en les decisions de caire cultural, esportiu, etc a través dels Consells de
Participació Ciutadana.
3. Facilitar els tràmits burocràtics a les entitats (servei jurídic, etc), començant per
a la creació d’una base de dades que eviti que les entitats hagin de presentar la
mateixa documentació any rere any.
4. Respectar la singularitat de cada entitat, antiga o recent, potenciant la seva
autonomia, els seus mitjans i les condicions de treball en les seves aportacions
a la ciutat.
5. Coordinar, d’acord amb les entitats, una programació d’actes durant tot l’any.
6. Cedir un espai a les entitats dins de la revista “La Ciutat” per tal que facin
difusió de les seves activitats, i replantejar la revista “Rebombori” com una
agenda real de l’activitat cultural a la ciutat.
7. Potenciar la relació entre entitats culturals i esportives amb les escoles.
8. Potenciar, actualitzar i donar a conèixer la pàgina web www.entiatsrubi.cat, per
tal d’afavorir el contacte entre entitats i fomentar la participació de la ciutadania
en les seves activitats.
9. Aprofitar les noves tecnologies per establir una agenda cultural a la xarxa per
fer més difusió dels actes que es fan a la Sala, Casal Popular, etc. A través
d’aquesta mateixa eina es podria establir un sistema d’entrades on-line.
10. Assegurar la realització immediata d’un Pla d’Equipaments Cultural que
estableixi de quins espais disposen les entitats per a realitzar les seves
activitats, quan i en quines condicions.
11. 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, incloentt’hi Associacions de Veïns.
12. Creació d’un equipament cultural polivalent cobert preparat per a desenvoluparhi activitats.
13. Estudiar la creació d’un Hotel d’Entitats als Antics Cinemes de Rubí. Si per
qüestions tècniques això no fos possible, proposem utilitzar part dels antics
jutjats (quan aquests es traslladin al Palau de Justícia) per a fer-hi l’Hotel,
juntament amb el Museu de Rubí (proposta 16).
14. Construir bucs d’assaig insonoritzats per tal que rubinencs i rubinenques
aficionats a la música en facin ús.
15. Facilitar l’ús, per part d’entitats i moviments ciutadans, dels equipaments
municipals. Creiem que les entitats i associacions mai haurien de pagar per ferne ús, sempre i quan l’activitat no sigui amb ànim de lucre. Per això, cal revisar
les ordenances fiscals de cara al 2012 i establir nous criteris.
16. Debatre amb les entitats de caire cultural quin ha de ser l’ús final del Celler
cooperatiu.
17. Execució del projecte de Museu de Rubí als Jutjats de Rubí un cop el Palau de
Justícia s’hagi construït, tal i com proposa el Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí.
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18. Treballar per la divulgació i protecció del patrimoni i història comuna de Rubí.
19. Vetllar pel bon funcionament i l’aplicació de les conclusions i decisions que es
prenguin en la Taula de Patrimoni i pel bon manteniment i fidelitat al seu
Catàleg.
20. Facilitar la implantació del Banc del Temps per a la ciutat vinculant-ho al teixit
associatiu.
21. Recuperar l’Ateneu com a punt de trobada i que a més aquest torni a obrir el
bar.
22. Posar en marxa una xarxa de biblioteques de barri, connectades amb la
Biblioteca Central.
23. Impulsar la creació de la comissió de treball, on també hi participin representats
dels Grups de l’Oposició, que revisi el reglament d’assignació de subvencions i
recursos (lloguers, pagament de l’electricitat, aigua, etc) a les entitats i
associacions, per tal que siguin el més objectives, equànimes i justes
possibles.
24. Participació plena de les entitats esportives en el Consell Municipal de l’Esport
per elaborar el projecte esportiu de ciutat.
25. Juntament amb el Consell Municipal de l’Esport i la oposició crear un protocol
de convenis amb les entitats esportives, per tal de que aquests siguin en base
a criteris objectius, equànimes i justos.
26. 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).
27. Fer la Festa major més participativa i amb més protagonisme de les entitats,
evitant així que sigui només una festa dirigida als espectacles massius i
comercials.
28. Aprofitar la Festa Major de Rubí per descentralitzar-la, fent més activitats
pròpies de la Festa als diferents barris de la ciutat.
29. Reformular la participació i la política de subvencions de l’Ajuntament en
l’organització de les diverses festes majors dels barris.
30. Adaptar la Festa de Sant Roc a la nova realitat per tal d’afavorir-ne la
participació ciutadana i que sigui un mecanisme de projecció de la ciutat.
31. Fomentar i impulsar cooperatives de consum pròxim (veure punt 6.2 Comerç
local).
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13. ESPORTS
13.1 Instal·lacions
La situació actual
a) Els equipaments esportius estan mal distribuïts en el municipi i tot i que hi ha
una demanda creixent, n’hi ha que s’utilitzen poc. A més algunes instal·lacions
tenen un manteniment deficient.
b) Manca d’una altra piscina descoberta per a l'estiu ja que la de Can Rosés està
sobresaturada i per exemple no es pot atendre a tots els Casals d'Estiu que ho
sol·liciten (la que preveu el POUM a l'Escardívol no es descoberta).

Les propostes
1. 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.
2. Establir un servei clar informatiu cap al ciutadà sobre els equipaments
municipals que es poden fer servir per a realitzar esport, quan, com, preus, etc.
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. Revisar la proposta de POUM per tal de 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, Cova Solera, Ca n’Oriol, etc.) o bé
aprofitar espais, com places, que puguin incloure un part d’equipaments
esportius. Aquests espais han de permetre la pràctica de diferents esports:
bàsquet, futbol, vòlei, tenis taula, skating, etc.
5. Construcció d’una pista de tennis municipal a Cova Solera o bé establir
convenis entre Ajuntament i equipaments privats per tal de que se’n pugui fer
un ús públic.
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, BTT).
9. 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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10. 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.
11. 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.
12. Aprofitant la inauguració del pavelló de Can Serra (La Llana) i el rocòdrom,
dinamitzar la zona de Can Serra com un gran centre esportiu.
13. Construcció d’una nova piscina descoberta.

13.2 Activitats esportives
La situació actual
a) Amb els recursos econòmics es prioritza l’esport de competició semiprofessional en comptes de l’esport base, l’esport escolar o de barri, amb
capacitat d’arribar a molta més gent.
b) Cal potenciar la tasca que els clubs esportius fan dins de l’esport de base.

Les propostes
1. Fomentar l’esport escolar entre les diferents escoles de Rubí.
2. Estudiar la recuperació de la Natació Escolar facilitant, com a mínim, el
transport.
3. Prioritzar, dins del clubs esportius, l’esport de base i no el professional
4. Organitzar Jocs Escolars entre escoles fins acabar primària amb la
col·laboració de les entitats esportives.
5. Fomentar l’esport per aquells esportistes que no han entrat en equips de
competició.
6. Cal fomentar i facilitar l’esport per persones amb minusvalia físiques i
psíquiques, amb instal·lacions adequades i sense barreres arquitectòniques.
7. Fomentar i facilitar l’esport de les persones jubilades.
8. 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.).
9. Participació plena de les entitats esportives en el Consell Municipal de l’Esport
per elaborar el projecte esportiu de ciutat.
10. Juntament amb el Consell Municipal de l’Esport i la oposició crear un protocol
de convenis amb les entitats esportives, per tal de que aquests siguin en base
a criteris objectius, equànimes i justos.
11. Implicar les entitats locals en el foment de la pràctica esportiva a tots els nivells
(petits, joves, grans, persones amb minusvàlids, etc.), mitjançant una revisió
actualitzada dels convenis de col·laboració entre Ajuntament i entitats.
12. Informar i donar suport a les entitats que desitgin ser declarades d’interès
públic.
13. Incidir en la línea de treball dels clubs pel què fa a formació, educació
alimentària, sanitària, etc.
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14. COMUNICACIÓ i SOCIETAT de la INFORMACIÓ
14.1 Pla Director de la societat de la informació
El Pla Director de Rubí de la Societat de la Informació té força punts en comú amb els
plans que es duen a terme a través del consorci de municipis catalans. És un pla molt
ambiciós i l’èxit del qual dependrà de la capacitat d’execució.

La situació actual
a) Rubí compta amb un Pla Director de la Societat de la Informació des del
mandat 2003-2007, però no ha tingut els recursos necessaris per tal d’aplicarse en el període previst. A més, no s’ha aconseguit la implicació de sectors i
operadors privats per col·laborar amb l’administració local en aquestes
actuacions.

Les propostes
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. Malgrat l’austeritat obligada per la crisi econòmica, cal optimitzar els recursos
pressupostaris destinats al Comissionat de la Societat de la Informació per anar
concretant les actuacions plantejades en el Pla Director.

14.2 Mitjans de comunicació
La situació actual
a) Manca d’un Consell Local de Comunicació amb participació dels sectors
ciutadans, tot i que està previst en el Reglament de Participació Ciutadana
aprovat l’any 2005.
b) El butlletí municipal “La Ciutat” i altres publicacions municipals periòdiques com
“Rebombori”, tot i ser fetes amb diners públics, són únicament dirigits per
membres del Govern o els designats per aquests, sense cap mena de
participació per part dels Grups Municipals de l’oposició i/o entitats i sense
haver-hi cap mena de Consell Editorial format per la diversitat de les
formacions amb representació a l’Ajuntament.
c) Manca concretar el Consell Assessor de Mitjans Audiovisuals (Ràdio Rubí, de
moment) per l’aplicació de la Llei de l’Audiovisual de Catalunya als mitjans
municipals.
d) Sobredimensió dels recursos, tant humans com econòmics, del Gabinet
d’Alcaldia, mentre que s’externalitzen feines com l’elaboració de la revista La
Ciutat o diverses publicacions sobre la ciutat.
e) Paràlisi en la conformació del Consorci de TDT dels municipis del Vallès Sud
(en què s’integra Rubí) i posterior replantejament per l’anul·lació judicial del
procés de concessió de llicències publiques de TDT.
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Les propostes
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 aprovat el 2005.
2. Crear un Consell Editorial, amb participació de totes les formacions polítiques
que tenen representació a l’Ajuntament, que dirigeixi totes les publicacions
escrites que realitzi l’Ajuntament (revista “La Ciutat” i el butlletí “Rebombori”).
3. Replantejar la revista “Rebombori” com una agenda real de l’activitat cultural a
la ciutat.
4. Concreció del Consell Assessor de Mitjans Audiovisuals amb un nombre de
representants operatiu i que respongui als criteris de vinculació professionals
marcat per la Llei de l’Audivisual de Catalunya.
5. Potenciar l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO) per centralitzar la gestió
dels mitjans de comunicació públics locals i el Gabinet de Comunicació (que
ara depèn d’alcaldia).
6. Replantejar les possibilitats de la televisió local a Rubí a través de fórmules
alternatives a la conformació de consorcis supramunicipals en l’actual TDT.
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15. CIVISME i SEGURETAT
La situació actual
a) Recentment s’ha aprovat una Ordenança de Civisme i Bon Veïnatge que regula
aspectes com el soroll i les activitats que es poden fer a la via pública, però
encara no s’està notant el seu efecte. Cal fer un bon pla de comunicació a la
població per explicar-ne tots els seus aspectes.
b) Segueix havent-hi una queixa generalitzada sobretot de: el soroll de les motos
a l’estiu, dels veïns que incivicament deixen les seves escombraries a la vorera
en comptes de dins dels contenidors, de les caques de gos a les voreres i en
parcs i places.
c) En altres ciutats s’han posat en marxa sistemes per tal que els veïns puguin
comunicar fàcilment a l’Ajuntament la detecció de desperfectes a la via pública,
parcs i jardins. A Rubí actualment només es pot fer entrant una instància a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a través de la web de l’Ajuntament.
d) La Generalitat té publicat el Pla Inuncat que declara la Zona de l’Escardívol i el
Vapor Nou, com a zona inundable. Per tant, cal que hi hagi un pla ben definit i
ben comunicat a la població sobre el tema.
e) A Rubí, per treballar adequadament i donar un servei de seguretat adequat, cal
incrementar el nombre de personal de policia. Cal estudiar curosament aquesta
demanda per part del cos de la Policia Local i prendre mesures al respecte.
f)

S’ha detectat en els últims anys bandes de joves per exemple “Latins”. Cal fer
un seguiment curós del seu comportament i intentar evitar al màxim la seva
proliferació.

g) Hi ha pocs espais públics on les entitats puguin difondre les seves activitats. I
sovint, aquests espais, els ocupen empreses d’oci nocturn (discoteques, etc).
h) Es va ja posar en marxa un cos d’Agents Cívics que miren d’informar i avisar
als veïns que incompleixen alguna norma de civisme o alguna ordenança. El
servei encara no el considerem prou consolidat, i a més ha estat aturat
diversos mesos. També creiem que cal definir bé les prioritats i les funcions
d’aquest cos.
i)

Falta conscienciació i informació sobre la tinença d’animals domèstics. Aquesta
qüestió encara és una font de conflictes entre la ciutadania i cal que des de
l’administració local s’abordi el tema.

j)

L’Ajuntament ha de destinar cada mes 16.000€ per al servei de recollida i cura
d’animals domèstics perduts o abandonats al Municipi.

Les propostes
1. Vetllar per fer acomplir exhaustivament la nova i ja aprovada Ordenança de
Convivència i Bon Veïnatge. Assegurar que les comunitats de veïns i els
ciutadans en general la coneixen. Assegurar que els sistemes de control i
sancions previstos funcionen eficaçment.
2. Assegurar que el sistema de control i sanció en els casos de molèstia per
sorolls són eficients i estan dotats de prous recursos.
3. Sensibilització i informació sobre la tinença d’animals domèstics. Fomentar la
responsabilitat dels propietaris i instal·lar més espais per a gossos a la ciutat.
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4. Posar en marxa mesures per a reduir el nombre d’excrements a la via pública.
5. Instar a la revisió de les lleis i la normativa per tal d’intentar reduir el cost que el
servei de recollida i cura dels animals domèstics representa per a tots els
municipis.
6. Prendre mesures per a intentar reduir el nombre d’animals perduts (més control
policial o d’agents cívics que miri que tots els gossos tinguin xip).
7. Fer un seguiment de si es respecten els espais anomenats d’”Expressió per a
les entitats” en els monolits i en altres plafons de la ciutat, per tal que les
entitats sense ànim de lucre hi puguin penjar els seus cartells. Trobar fórmules
per incrementar aquests espais de forma econòmica.
8. Posar en marxa una campanya de difusió per informar a la població el deure
d’abocar adequadament els diversos residus domèstics als diferents
contenidors previstos, i de no deixar les bosses de brossa a la vorera.
9. Realitzar periòdicament campanyes d’educació cívica i convivència ciutadana,
amb la col·laboració amb les escoles.
10. Facilitar i posar en funcionament sistemes que permetin als veïns informar
d’anomalies, desperfectes o irregularitats que puguin detectar en la via pública,
pacs i jardins, jocs infantil, etc (per exemple posant uns cartells amb el número
de telèfon d’un servei que reculli i processi aquesta informació).
11. Assegurar que existeixen plans d’emergència actualitzats en totes les
instal·lacions públiques que ho requereixin.
12. Definir i comunicar el pla d’emergència per inundabilitat de la Zona de
l’Escardívol i el Vapor Nou.
13. Vetllar escrupolosament per tal que les diverses activitats fetes per firaires a
Rubí compleixin la normativa de seguretat exigida.
14. Assegurar la correcta i adequada dimensió dels cossos de Policia Local i
Autonòmica en funció de les característiques que té el nostre municipi, tenint
en compte tot el creixement experimentat (urbanitzacions, polígons industrials,
etc.)
15. Mantenir la bona comunicació i la freqüència de reunions entre els membres de
la Junta Local de Seguretat composada per representants de la Policia Local,
els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, l’Equip de Govern, i els grups
municipals.
16. Seguir fent un seguiment curós del comportament de les bandes existents a la
ciutat amb coordinació entre Serveis Socials i els cossos de la policia.
17. Millorar i fer més eficaç i constant la tasca del Cos d’Agents Cívics de barri i
definir amb claredat quines són les seves funcions. I assegurar la bona pràctica
cívica a les pistes d’esport públiques com la de les Torres i del Parc de la Pau.
Aquesta tasca es podria vincular a través de les associacions de veïns.
18. Creació i gestió d’una borsa de serveis a la comunitat per donar oportunitats de
substituir petites condemnes i/o sancions canvi d’aquests serveis.
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16. JOVENTUT i EDUCACIÓ en el LLEURE
La situació actual
a) La ciutat tendeix a ser una ciutat dormitori i hi ha poca oferta d’oci i de lleure
per a la ciutadania, entre la qual els joves són el col·lectiu més afectat.
b) Actualment Rubí disposa de pocs equipaments, tant públics com privats, i
dintre d’aquestes mancances destaca l’absència d’un local polivalent i també
d’infraestructures de petit format adequades a les necessitats lúdiques del
jovent.
c) Els preus de l’habitatge i la precarietat laboral dificulten l’emancipació dels
joves i les perspectives d’una vida pròpia.
d) Manca d’espais juvenils a Rubí.
e) Algunes de les entitats que es dediquen a educar en el lleure (esplais i
agrupaments escoltes) han desaparegut en els últims anys, i les que queden
sovint tenen problemes d’infraestructures o de recursos per a dur a terme les
seves activitats, cosa que dificulta la seva important tasca educativa i posa en
perill el seu futur.
f)

Manca de treball en xarxa entre escoles, entitats d’Educació en el Lleure,
entitats educatives, associacions de veïns, etc., per exemple a través del Pla
d’Entorn (per a més informació veure punt 11.Educació).

Les propostes
1. Crear espais municipals per afavorir aquest tipus d’oci alternatiu. En el model
de ciutat que nosaltres defensem, cal replantejar el model de lleure i d’esport,
afavorint un oci alternatiu al model consumista majoritari.
2. Cal prioritzar, en el pla d’equipaments públics, 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 patis i d’instal·lacions
esportives dels centres educatius dels barris per part dels joves i la ciutadania
en general.
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
participació ciutadana per orientar la presa de decisions en polítiques juvenils.
Aquest consell seria l’encarregat de realitzar el Pla de Joventut on, entre
d’altres coses, es definirien els ajuts econòmics a les associacions i col·lectius
de joves.
6. Potenciar el servei de Borsa de Lloguer Jove de PROURSA i intentar
desenvolupar promocions d’habitatge de lloguer, així com dissenyar estratègies
amb altres municipis i la Generalitat per tal d’augmentar la promoció d’habitatge
públic (veure propostes del punt 7. Urbanisme).
7. Elaborar un pla especial d’atenció per a la joventut dins de la borsa de treball i
dels programes formatius de l’IMPES.
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8. Reconèixer i incentivar les empreses, mitjançant desgravacions fiscals, que
redueixin la precarietat laboral en les seves plantilles i que potenciïn la
contractació i formació de joves.
9. Potenciar la creació i donar un major suport a les entitats juvenils facilitant-leshi espais i recursos.
10. Augmentar la coordinació entre regidories (Esports, Cultura, Joventut,
Educació) per tal de facilitar l’activitat de les entitats juvenils.
11. Actualitzar i 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
Municipals de 2007.

55

PROGRAMA de TREBALL d’ACR 2011-2015

17. GENT GRAN
La situació actual
a) Massificació en la assistència primària degut a l‘increment tant d’habitants com
a l’increment proporcional de gent gran en els últims anys.
b) Desperfectes i manca de manteniment de l’estat de voreres i passos de
vianants, així com voreres estretes en carrers estrets, situació que afecta de
manera greu la mobilitat i seguretat de les persones grans.
c) Manca de places d’atenció permanent a la gent gran (residències assequibles,
centres de dia, programes d’atenció domiciliària).
d) Manca d’oferta d’habitatge tutelat o amb dotacions comunitàries per part de
PROURSA.
e) Falta d’interrelació entre gent gran i altres sectors de la societat.

Les propostes
1. Eliminació progressiva i eficaç de les barreres arquitectòniques, tot millorant el
manteniment de l’enrajolat de les voreres dels carrers de la ciutat i fent que
l’accessibilitat als autobusos sigui del 100%.
2. Atenció permanent a la gent gran, estendre i potenciar el servei telefònic de
assistència domiciliària connectat les 24h per a persones grans que viuen soles
o amb dificultats de mobilitat.
3. Incloure dins les inversions de PROURSA d’habitatge tutelat o dotacional
destinat a la gent gran (veure punt 7.2 Urbanisme Sostenible – Política
d’habitatge).
4. Promoure la creació de pisos compartits entre gent gran per tal de reduir costos
als usuaris i a l’administració, amb l’atenció i vigilància d’assistents socials.
5. Creació, amb inversió pròpia o sobretot amb finançament d’altres
administracions, de més places d’atenció permanent a la gent gran
(residències, centres de dia...).
6. Promoure activitats d’interrelació entre gent gran i altres sectors de població
com els joves, per fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències (per
exemple, la convivència entre gent gran i estudiants per optimitzar l’oferta
d’habitatge assequible).
7. Creació d'horts urbans municipals en zones urbanes o periurbanes,destinats
principalment a jubilats/es i pensionistes, amb finalitats lúdiques, terapèutiques
i econòmiques (veure punt 8.2 Medi Ambient – Medi Natural).
8. Oferir a la gent gran espais i programacions d’activitats als Centres Cívics.
9. Potenciar i facilitar la pràctica d’esports (piscina, petanca, caminades) entre la
gent gran.
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18. DONA
La situació actual
a) Desigualtat en la dedicació de les tasques domèstiques entre home i dona.
b) Desigualtat en el món laboral a l’hora de trobar feina o de percepció de salaris.
Malgrat que la legislació vigent contempla la igualtat de drets, les empreses
tenen manera de no complir-la.
c) Violència domèstica: la cultura masclista predominant provoca situacions
intolerables de violència domèstica.
d) La dona precisa d’específiques atencions sanitàries, ateses amb dificultat o
retard, en molts casos.

Les propostes
1. Dur a terme campanyes educatives, de cara al repartiment igualitari de les
tasques domèstiques i a tenir cura 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.
3. Assegurar que l’atenció sanitària de ginecologia sigui el més ràpids i complerta
possible.
4. ACR creu que la situació òptima seria la desaparició d’aquest apartat en
qualsevol programa electoral. Això voldria dir que s’hauria assolit la igualtat en
l’exercici dels drets. ACR està en contra de la discriminació positiva
innecessària en determinats casos, com ara la confecció de les llistes
electorals, sobretot després de l’aprovació de la llei d’igualtat i paritat electoral.
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19.
19. NOUVINGUTS
La situació actual
a) A principis del 2011, a Rubí, hi havia un 14% de ciutadans nouvinguts de
diverses nacionalitats, principalment del Marroc i Equador.
b) La crisi econòmica està afectant de forma important aquest col·lectiu que sovint
treballaven en sectors relacionats amb la construcció. Després de molts anys,
hi ha un decreixement del nombre d’immigrants a tot l’estat, els quals retornen
als seus països d’origen perquè no tenen feina aquí.
c) Hi ha hagut conflictes puntuals entre bandes de joves de diferents països
d’origen, però en general la convivència entre la gent d’aquí i la nouvinguda es
pot considerar bona.
d) En alguns barris concrets el rati de nouvinguts és força alta.
e) En alguns centres escolars, d’aquests barris on hi ha més nouvinguts, el rati
d’alumnes nouvinguts a classe és força alta (s’ha detectat un cas en que els
immigrants són el 60% dels alumnes d’infantil).
f)

Les enquestes sociològiques destaquen que per a la població autòctona la
immigració segueix essent percebuda com un dels problemes principals; els
nouvinguts immigrants d’altres països són vistos per una part dels ciutadans
com a receptors prioritaris de serveis, i de tenir més facilitats que els autòctons
per obtenir-los. El que realment passa és que molts nouvinguts reuneixen més
condicions (baixos ingressos, etc) per ser ajudats que la gent d’aquí.

g) Tanmateix, alguns immigrants tenen dificultats per exercir els seus drets com a
persones, a causa de la manca dels documents adients (“els sense papers”) i
per la difícil situació personal de trobar-se en una comunitat nova on no sempre
s’és ben rebut
h) Hi ha oberta la discussió, a nivell d’opinió pública general, sobre les condicions
per realitzar l’empadronament dels immigrants. Això és crucial per aquestes
persones de cara a poder accedir a la salut pública i a l’educació.
i)

Totes les accions i activitats adreçades als immigrants han de tenir en compte
que són persones i ciutadans de Rubí de ple dret, amb els mateixos drets i
deures que la resta de ciutadans (actualment, per poder tenir els mateixos
drets que un autòcton cal obtenir la ciutadania, la “nacionalitat espanyola”. És a
dir, els nouvinguts no són ciutadans des del punt de vista jurídic).

Les propostes
1. Crear un Consell Ciutadà d’Igualtat Multicultural, amb la participació dels
diferents col·lectius d’immigrants, d’altres entitats de Rubí i representants dels
partits polítics amb representació a l’Ajuntament. Els objectius serien:
•

Implementar polítiques públiques des del govern local adreçades vers la
igualtat de drets i la igualtat d’oportunitats.

•

Abordar problemàtiques concretes que puguin tenir aquests col·lectius,
tot respectant la multiculturalitat (diversitat cultural).
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•

Fer d’Observatori Local Permanent en relació a aspectes que puguin
afectar als nouvinguts i a la convivència multicultural a la nostra ciutat,
reunint-se amb certa periodicitat.

•

Incorporar els nouvinguts i les seves entitats als diversos actes festius
públics que es fan al llarg de l’any.

2. Crear un Comissió d’Acollida per tal de fer bon servei a aquelles persones
nouvingudes a Rubí pel que fa a informació del municipi, les seves
peculiaritats, les entitats existents i els serveis de l’Ajuntament. Cal disposar
d’una mena de “Carpeta d’Acollida”, ja existent en altres municipis, que aglutini
tota aquest informació..
3. Vetllar per tal que els centres educatius privats concertats de Rubí, en aplicació
del Pacte per l’Educació de la Generalitat, tinguin el mateix percentatge
d’alumnes nouvinguts que els centres públics.
4. Estudiar la manera d’evitar la formació de guetos i aplicar les mesures
necessàries a tots els nivells i àmbits que convingui per tal que la proporció
d’immigrants als diversos barris i centres educatius de Rubí sigui equitatiu.
5. Fomentar la participació dels nouvinguts a la xarxa associativa de la ciutat, ja
sigui a través de les seves pròpies entitats, com potenciant la seva participació
en les entitats rubinenques ja existents.
6. Preparar i proporcionar coneixements als diversos professionals de
l’administració local (assistents socials, educadors, policia municipal, personal
administratiu en general...) sobre la cultura i les dinàmiques dels nouvinguts.
7. Promoure campanyes de sensibilització social i coneixement sobre els
fenòmens migratoris i la gestió multicultural amb la implicació de les pròpies
entitats de nouvinguts. Implementar, entre d’altres activitats, cursos de formació
sobre el tema i amb interrelació amb els diversos centres educatius de la ciutat.
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20. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
La situació actual
a) La Cooperació al Desenvolupament a vegades és vista per certs sectors de la
ciutadania com supèrflua i innecessària, i més en temps de crisis.
b) La Cooperació al Desenvolupament és criticada a vegades per ser
contraproduent per a les comunitats receptores, ja que es veuen obligades a
rebre uns ajuts que no són sempre benvinguts i/o que són portadors d’uns
valors aliens a la seva cultura.
c) Incoherència amb la solidaritat que es vol mostrar als pobles dels països
pobres pel què fa al nostre model econòmic i social, que perjudica aquests
mateixos països que pretenem ajudar.
d) Tot i que la majoria d’organitzacions treballen gestionant correctament els
recursos, s’han donat casos puntuals d’entitats de cooperació que s’han
aprofitat i han obtingut els ajuts per tal de viure’n d’ells. Aquests fets fan que
sovint, entre la població, hi ha desconfiança vers la cooperació.

Les propostes
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 el 0,7% dels recursos públics referits al pressupost global
municipal es destinin a finançar projectes de solidaritat i cooperació en el
desenvolupament.
3. Seguir canalitzant els projectes a través d’organismes amb experiència en el
camp de la cooperació, per tal d’assegurar que els recursos van a entitats amb
experiència, professionalitat, bona gestió i, a poder ser, pròximes al nostre
territori.
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ANNEX A.
A. RESUM LÍNIES PROGRAMÀTIQUES DE LES CAV.
Les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) agrupa diverses candidatures de
l’esquerra alternativa del Vallès Occidental existents des del 2002. L’objectiu de les
CAV és coordinar esforços per a elaborar i oferir propostes alternatives al model
territorial, polític, social, urbanístic i ecològic que s’imposa en la nostra comarca.
Parteixen de la autonomia de cada un dels grups locals arrelats a la realitat més
propera, però troben punts d’unió en els seus plantejaments alternatius i en les
problemàtiques globals que han d’afrontar i que van més enllà del nostre municipi.

1. Defensem els serveis públics.
Els serveis públics (sanitat, educació, pensions, serveis socials, neteja viària...)
responen a donar cobertura als drets de les persones i a les necessitats col·lectives.
Actualment totes les administracions tendeixen a privatitzar aquests serveis, seguint
les directrius dels poders econòmics que pretenen fer negoci amb aquests drets i
serveis col·lectius. Ens oposem frontalment a la privatització dels serveis públics donat
que acaben ser de pitjor qualitat, encareixen el cost, fomenten la precarietat i unes
pèssimes condicions laborals i escapen del control dels ciutadans-usuaris. Amb els
nostres drets i necessitats no es pot fer negoci.

2. Defensem un habitatge accessible per a tothom.
L’accés universal a l’habitatge és un altre dret de les persones que s’ha posat en mans
del mercat. En conseqüència aquest s’ha dedicat a fer-hi negoci i a especular, fent que
sigui inaccessible per la majoria de la població i causant la gran crisi que estem patint.
Proposem mesures per facilitar un habitatge digne per a tothom: foment del lloguer per
sobre de la compra, lloguers lligats a la renda percebuda, treure les habitatges de
protecció oficial de la dictadura del mercat, parcs públics d’habitatges, foment de
formes cooperatives d’accés a l’habitatge, despenalització de l’ocupació, gravar
fiscalment els pisos buits sobre els que es pretén especular, defensar els ciutadans
que se’ls pren el seu habitatge per no poder pagar els preus abusius...

3. Defensem la participació ciutadana com a eina bàsica d’intervenció
política.
En els nostres ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania, no pot ser
que les decisions que afecten a tots i totes les prenguin uns pocs. Tampoc pot ser que
aquestes decisions es gestin “entre bastidors” sota la influència mai transparent de
grans interessos econòmics que només busquen el seu guany. Cal enfortir la
participació ciutadana i l’accés a l informació en els nostres ajuntament com la gran
eina de presa de decisions, i no només a nivell institucional, sinó bastint una xarxa
d’entitats forta que permeti aquesta participació. Per tant la implicació amb els
moviments socials és una peça clau en la nostra manera de fer política
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4. Per una altra manera de fer política.
No som professionals de la política ni pretenem ser-ho. Ens dediquem a la tasca
pública en interès de tots, com un servei a la comunitat. Per això practiquem la rotació
de càrrecs, ens dotem de codis ètics, limitem els diners que guanyen els nostres
representants electes, rendim comptes amb la ciutadania de la feina feta, recollim les
seves propostes per a dur-les fins les administracions, tenim organitzacions
horitzontals,gens jerarquitzades, on tots i totes prenem les decisions... Volem
recuperar el valor de la política com quelcom que és cosa de tots, superant la
desafecció dels ciutadans a la mateixa.

5. Per una altre model de mobilitat.
Tenim una comarca i un país governats per la dictadura del cotxe particular. Això té
greus implicacions urbanístiques, ambientals i socials. Defensem un altre model de
mobilitat basat en el transport públic i en el foment de les formes de mobilitat més
sostenibles: la bicicleta i caminar. Proposem l’ampliació de la xarxa ferroviària (tren i
tramvia), per sobre de les noves autopistes que només generen més problemes
ambientals, de mobilitat i que ens esguerren el territori (Quart Cinturó). Fomentem
models urbanístics de proximitat que evitin l’ús del cotxe privat per a qualsevol
activitat.

6. Per un Vallès que el puguin
puguin reconèixer els nostres fills.
La nostra comarca ha patit i està patint una forta pressió especulativa sobre el sòl que
està transformant-la en un continu urbà. Defensem la preservació dels espais naturals
i agraris de gran valor comunitari en si mateixos. Proposem polítiques alternatives de
gestió de residus, de gestió de recursos com l’aigua, limitació del creixement urbà amb
fins especulatius, denúncia de les empreses contaminants, promoció de les energies
alternatives de proximitat...

7. Per un altre model de relacions econòmiques més just i igualitari.
El capitalisme és un sistema econòmic que per si mateix és injust, crea grans
desigualtats socials, i és insostenible des d’un punt de vista ambiental. Volem construir
un altre model de relacions econòmiques més just i igualitari, on la riquesa sigui
repartida entre tothom, sense esgotar els recursos del planeta, on la propietat dels
mitjans de producció sigui compartida per les comunitats, on no hi hagi explotadors i
explotats...

8. Volem bastir ciutats integradores i ben cohesionades socialment.
Volem que a les nostres ciutats i pobles hi visqui tothom i s’hi senti ben acollit,
respectat i formant part de la comunitat. Promovem la nostra cultura i la identitat
nacional, així com la integració activa en iguals condicions i amb plens drets de es
persones que s’incorporin a viure a les nostres comunitats.

9. Defensem els valors propis de l’esquerra alternativa.
Recollim els valors bastits durant anys pel pensament de l’esquerra que provenen de
noves sensibilitats i nous corrents de pensament crític: l’ecologisme, el feminisme, el
pacifisme, la suficiència alimentària...

10. Volem transformar la societat des del més proper, el poble i la ciutat,
fent valer la màxima de “pensar global i actuar local”.
Per això ens impliquem i estem en contacte amb els moviments socials internacionals,
practiquem la solidaritat entre pobles i comunitats de manera recíproca, intercanviem
experiències més enllà del nostre àmbit local i comarcal. Volem transformar el món en
què vivim per fer-lo més just, sostenible i igualitari, però som conscients que no podem
pretendre un món millor sinó treballem cada dia per fer-ho possible al nostre voltant.
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ANNEX B.
B. PLÀ
PLÀNOL DE LA PROPOSTA
de la XAR
XARXA
ARXA de TRAMVIA a RUBÍ

63

