Objectius i eixos de treball d’Alternativa
OBJECTIUS ESSENCIALS D’ACR:
1. Millorar la societat i el medi ambient 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.

Reunions, assemblees i trobades d’ACR

Xerrades, conferències, manifestacions
i plataformes ciutadanes
En aquest mandat ACR ha fet xerrades i conferències
informatives, ha fet manifestacions i actes reivindicatius i ha
promogut la creació de plataformes ciutadanes.

EL POUM*
ACR, molt en desacord amb el POUM actual, ha presentat
122 al·legacions al pla presentat, ha fet xerrades
informatives, planes al diari i fins i tot una manifestació per
defensar l’Escardívol com a un espai obert i polivalent. En el
POUM aprovat es pretenien construir 187 pisos en aquesta
zona inundable.
ACR també ha publicat notes a la premsa setmanalment per
a informar i pàgines informatives, i ha fet assemblees
obertes a la ciutadania trimestralment. També ha presentat
mocions i precs a cada ple per millorar la ciutat de Rubí.
*Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: determina com es desenvoluparà urbanísticament la nostra ciutat
en els pròxims 10-15 anys. De moment la Generalitat no ha acceptat el POUM aprovat per PSC, ERC, CIU i
PP, i per tant, cal fer-lo de nou.

Xerrades informatives sobre el POUM
(Escardívol) i Manifestació en contra de
l’Especulació a l’Escardívol.

Plataformes ciutadanes impulsades per ACR
CONTRA L’ABOCADOR
DE CAN BALASC
Tenim el perill de tenir un nou abocador a
Rubí, a 200 metres de les primeres cases.

PER LA REHABILITACIÓ
DEL RIEROL DE CAN XERCAVINS

La plataforma recollint firmes i informant.

El forat de Can Balasc.

El Rierol està altament degradat per les
aigües fecals. També hi vam fer una
excursió informativa, tot passant per
davant de la nova tanca del Castell.
El mal estat del Rierol de Can Xercavins i la terrible tanca del Castell.

PER UNA MILLORA
DEL TEIXIT ASSOCIATIU
A través d’una enquesta a les entitats vam
poder determinar quines en són les
mancances. D’aquí en va sorgir el Manifest
de les Entitats.
Presentació dels resultats de l’enquesta a les entitats i part del Manifest de les Entitats.

Accions reivindicatives, xerrades i activitats
ACCIONS REIVINDICATIVES
ACR va penjar la placa llargament reivindicada
pels veïns de la Plaça de Martí i Pol, i va
demanar que es posessin les plaques a la resta
de carrers on faltaven.

ALTRES XERRADES I ACTIVITATS

ACR va organitzar una xerrada informativa,
amb professors i pares, sobre les mancances en
l’Educació.

Penjant la placa de la Plaça de Martí i Pol.
Xerrada sobre els recursos en l’Educació

ACR va organitzar una xerrada sobre el futur
energètic i les conseqüències de la falta de
petroli en un futur pròxim.
Hem fet una excursió i hem presentat un moció
per demanar que el Turó de Can Calopa formi
part del Parc de Collserola.
Hem col·laborat amb Rubidecideix, perquè és
símbol de participació ciutadana a Rubí.

Xerrada sobre la fi del Petroli

Col·laborant amb Rubidecideix

Caminada popular pel Turó de Can Calopa

ACR s’ha rebaixat el sou
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.
Actualment a Rubí el cost total dels polítics (incloent càrrecs de confiança) és de 2.010.528 €/any, que surt a
28 €/any per rubinenc/a.
El 2008 ACR va presentar una moció amb una sèrie de mesures per tal d’estalviar 520.000 €/any (un 25%
d’estalvi), però cap dels altres partits ho va acceptar.
Aquestes mesures eren:
· Que la resta de partits es reduïssin, com a mínim, un 10% el sou dels seus regidors.
· Que dels 18 càrrecs de confiança n’eliminessin 6, i que als 12 restants se’ls reduís el sou un 10%.
· Que la resta de grups municipals es redueixin l’assignació un 25%.
Alternativa creu que, amb els temps actuals de crisi i per coherència, aquestes haurien de ser les mesures que com a
mínim els grups municipals haurien de prendre.

En el mandat 2011-2015 seguirem treballant perquè així sigui.

Qui som?

Vicenç
Rabadán

Agustí
Martínez

Núria Mulé

Jordi Simó

Rosa Ma Escofet

Falet Bosch

Ferran Alsina

Loli Morón

Jordi Sardà

Maria Borràs

Pau Puig

Toni Lombarte

Gemma Ortiz

Quim Gascón

LES CANDIDATURES DEL VALLÈS

Josep Manel
Alberti

Pep Adelantado

Mireia
Gascón

Lupe Soriano

Mercè Ensenyat Joaquim López

Joan Palenzuela

Aida Ribot

Jordi Giménez Joan A. Cordero

També formem part de les Candidatures Alternatives del Vallès, una
coalició de partits alternatius, amb la voluntat de coordinar esforços
per a elaborar i oferir propostes alternatives al model territorial,
polític, social, urbanístic i ecològic que s’imposa en la nostra comarca.

Jordi Cordero

Marina Haro

Tini Oller

David Molina

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Activa, crítica i vinculant
TRANSPARÈNCIA i GESTIÓ:
· Exigir l’aplicació total i immediata del Reglament de Participació Ciutadana.
· Facilitar la participació ciutadana en els Plens Municipals.
· Coordinar i/o posar en marxa Consells Ciutadans vinculants.
· Assegurar que el bon funcionament de l’oficina municipal d’informació al ciutadà.
· Exigir que tots els estudis, informes, etc. estiguin a l’abast de tots els partits, entitats i ciutadans.
· Reduir el temps de resposta de les Instàncies que presenten els ciutadan, entitats, etc.
· Instar a donar més importància i més rapidesa en la resolució a les propostes que faci el Síndic de Greuges.
· Facilitar el diàleg i les necessitats de reunió de les entitats el Govern.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
· Potenciar un procés de ‘Pressupostos Participatius’ totalment oberts a la ciutadania.
· Fer sessions pressupostàries explicatives 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.

URBANISME
Racionalitat al servei de les persones
CREIXEMENT i DESENVOLUPAMENT

CIUTAT CAP A LA SOSTENIBILITAT

· Revisar i definir el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) a través d’un procés de participació ciutadà ampli
per elaborar les línies generals del model de ciutat.
· Proposem l’Escardívol com un espai obert polivalent, que
pugui ser un gran parc urbà que espongi el centre de la
ciutat.

· Estudiar la necessitat de construir nou clavegueram i de fer
un manteniment eficaç de la xarxa de clavegueres existent.
· Dotació d’espais verds urbans útils i accessibles al centre
urbà.
· Ampliació de l’illa de vianants i pacificació del casc urbà
amb zones 30.
· Introduir la figura de Masover Urbà, per mantenir els
edificis en desús.
· Fomentar l’aprofitament de solars privats no edificats per a
usos públics mitjançant l’establiment de convenis amb els
propietaris.
· Condicionar la Riera com a eix natural i social per a la ciutat.

POLÍTICA D’HABITATGE
· Promocionar habitatges de lloguer a un preu adequat per
a gent jove o amb pocs recursos i habitatges tutelats per a
gent gran amb serveis adequats.
· Afavorir la rehabilitació d’habitatges vells amb crèdits
tous i una rebaixa de la fiscalitat municipal (taxes
urbanístiques, etc.).

POLÍGONS INDUSTRIALS
· Adequar-los per atreure més i millors empreses a la ciutat

MEDI AMBIENT
Defensem una veritable qualitat de vida
· Seguir oposant-nos al projecte d’abocador de Can Balasc.
· Fer un Pla d’extractives que eviti la creació de nous
abocadors a Rubí.
· Instar a l’Ajuntament i a la Generalitat a que s’arreglin i es
facin els col·lectors per evitar l’abocament d’aigües
residuals al rierol de Can Xercavins i els Torrents de Ca
n’Oriol i dels Alous.
· Desviar i soterrar les línies d’alta tensió, especialment la
de Can Fatjó.
· Crear una Anella Verda Urbana amb grans parcs i zones
verdes urbanes.
· Fer campanyes pel control de les contaminacions
atmosfèrica i acústica.
· Elaborar i aprovar el Pla de Gestió de Residus Municipals
2011-2015, apostant clarament pel Residu Zero.
· Potenciar les energies renovables al municipi.

· Potenciar i fomentar cooperatives de consum de proximitat
(consum local).
· Crear sectors d’horts municipals en règim de concessió.
· Protegir, amb plans especials específics dins del POUM, els
espais rurals i naturals existents: Can Ramoneda i Can
Xercavins, Serra de Can Riquer…
· Crear el Parc Agrari de Rubí, que integri: les terres del
Castell, Can Xercavins, Can Ramoneda, Can Pòlit i Can
Serrafossà.
· Protegir el connectors ecològics del Turó de Can Calopa i el
connector ecològic entre els Parcs Naturals de la Serra de
Collserola i de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac.
· Prioritzar la incorporació de criteris d’ecoeficiència en tota
nova construcció municipal i potenciar l’aprofitament de
les aigües pluvials en els equipaments municipals.

MOBILITAT SOSTENIBLE
Humanitzem la ciutat
· Construir i adequar itineraris peatonals segurs amb
voreres amples.
· Busos elèctrics de petit format per l’illa de vianants que
anirien fent el recorregut entre l’Estació i la Plaça de la
Sardana.
· Adequar els horaris de bus i coordinar-los amb els altres
mitjans de transport públic del municipi.
· 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).
· Construir una xarxa de carril bici segura que cobreixi els
principals eixos de la ciutat i que connecti amb les xarxes
dels municipis del voltant i el Camí Verd.
· Complementar la xarxa de carrils bici amb zones de
velocitat reduïda i bici-carrers.

· Demanar que la Generalitat reconverteixi l’estació de
l’Hospital General en una estació intermodal que connecti
la línia de Renfe i FGC.
· Estudiar la implantació d’una línia de tramvia al nucli urbà,
destinada a resoldre definitivament el problema de mobilitat
interna del municipi.
· 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).
· Avaluar la construcció d’aparcaments al costat de les
instal·lacions de transport públic (parades de tren, bus i
tramvia) i en altres zones del casc urbà.
· Reduir la circulació interna i externa a la ciutat, utilitzant
la C16 i la B30 com a rondes de Rubí i fent que el Vial
Interpolar passi per l’autopista o es soterri.
· Oposar-se al pas de la via Interpolar pel terme municipal
de Rubí

EDUCACIÓ
La base i el futur
dels rubinencs i rubinenques
PROPOSTES REFERENTS A
LES COMPETÈNCIES DE LA
GENERALITAT
· Reformar el Pau Casals i apropar el JV Foix
al casc urbà.
· Realització d’un conveni amb llars
d’infants privades per assegurar plaça a
tothom que ho desitgi.
· Potenciar la relació entre les empreses i
els instituts de cicles formatius i demanar
que aquests s’adaptin a les necessitats
reals del sector empresarial de l’àrea
metropolitana.
· Assegurar la creació d’una Escola Oficial
d’Idiomes a Rubí.

PROPOSTES REFERENTS
A LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS
· Fer que el Consell Escolar Municipal pugui prendre decisions vinculants.
· Estudiar el mapa de zonificació per assegurar una repartició justa i
adequada dels nouvinguts.
· Recuperar la Natació Escolar o la Pedagogia de l’Espectacle a les escoles.
· Augmentar el nombre de cursos per a joves que no han acabat l’ESO.
· Potenciar l’Escola d’Adults i augmentar el número de places i cursos de
reciclatge personal (instal·lació de plaques solars, neteja de boscos, etc).
· Prioritzar el treball conjunt dels centres educatius amb entitats esportives
i culturals i del lleure (Pla d’Entorn).
· Promoure el programa ‘Socialització dels llibres de text’, que consisteix en
passar-se llibres entre alumnes en el canvi de curs.
· Promocionar a les escoles el coneixement de la ciutat, el seu medi natural,
cultural, social i històric.
· Estudiar la posada en marxa d’un programa d’horts urbans a les escoles.

EQUIPAMENTS

TEIXIT ASSOCIATIU

Encara hi ha
mancances

La base del
moviment ciutadà

· Millorar l’assistència sanitària amb un Hospital de referència
entre les ciutats de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.
· Assegurar la realització immediata d’un Pla
d’Equipaments Culturals.
· Creació de d’un Hotel d’Entitats i d’espais polivalents (un
cobert i un descobert).
· Debatre amb les entitats de caire cultural quin ha de ser
l’ús final del Celler cooperatiu.
· Construcció d’una segona piscina descoberta per a l’estiu i
ampliar i descentralitzar el nombre de zones esportives.
· Recuperar l’Ateneu com a punt de trobada i que a més
aquest torni a obrir el bar.
· Posar en marxa una xarxa de centres cívics, incloent-t’hi
Associacions de Veïns.
· Execució del projecte de Museu de Rubí als Jutjats de Rubí.
· Obrir els patis de les escoles públiques/instituts per a que
els nostres infants i joves puguin disposar d’espai públic
d’oci esportiu.

· Potenciar la participació del teixit associatiu en les
decisions de caire cultural i esportiu.
· Potenciar la relació entre entitats culturals i esportives
amb les escoles.
· Fer una agenda cultural a la xarxa (internet).
· Impulsar la creació de la comissió de treball que revisi el
reglament d’assignació de subvencions i recursos a les
entitats i associacions i exigir-ne la publicació clara i anual
del que reben.
· Fer la Festa Major més participativa, facilitant l’activitat de
les entitats, i reformular les diverses festes majors dels
barris.

