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ORDRE DEL DIA

ÀREA DE GOVERN

*01GO010411*CREACIÓ I ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC
"L'ESPONA, CENTRE DE LA DANSA TRADICIONAL CATALANA"

LOCAL

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2010, s’ha
elevat a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a l’execució de les obres
de L’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana, al Passeig de les Torres, 35
aprovada per Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2010.
Atès que actualment s’estan duent a terme les esmentades obres i que és previsible la
seva finalització a inicis de l’any 2011.
Atès que aquest nou equipament municipal iniciarà el seu funcionament el primer
trimestre del 2011.
Vist el Reglament General d’ús del centre, el qual constitueix la norma general
d’obligat compliment per a l’organització de l’equipament.
Vist el projecte d'establiment.
Vista la memòria tècnica justificativa.
Vista la memòria econòmica justificativa.
Vist l'informe de la Intervenció municipal.
Vist l'informe de la Secretaria General.
Vist el que disposen els articles 153 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre creació,
organització i prestació dels serveis públics locals.
Vist el que disposa l'article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sobre
delegació en la Junta de Govern Local de facultats per a l'establiment o modificació de
preus públics.
Vist el que disposen els articles 52 i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

S'acorda:

1.- La creació i establiment del servei públic local L’Espona, Centre de la dansa
tradicional catalana situat al Passeig de les Torres, 35.
2.- Aprovar inicialment el Reglament General d’ús de l’equipament.

3.- Aprovar inicialment el projecte d'establiment del servei.

4.- Gestionar L’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana de forma directa, a
través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Rubí.
6.- Sotmetre el Reglament General d’ús a informació pública i audiència dels
interessat, per un periode de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i
suggeriments, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d'anuncis de la corporació, i una ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el benentès que, en cas de manca de presentació de reclamacions o
al·legacions dins d'aquest termini, s'entendrà aprovat definitivament.
7.- Sotmetre l’expedient de creació de L’Espona, Centre de la dansa tradicional
catalana a informació pública i audiència dels interessat, per un període de trenta dies,
mitjançant els mateixos anuncis anteriors, en el benentès que, en cas de manca de
presentació de reclamacions o al·legacions dins d'aquest termini, s'entendrà aprovat
definitivament.
Intervencions :
Senyor Giménez:
Hola, bona tarda a tothom. Des d’Alternativa Ciutadana, primer agrair a tots els que
han fet possible aquest projecte de tenir a Rubí aquest equipament que és d’àmbit
nacional que és el centre de dansa tradicional, i que beneficia, entenem, la nostra
ciutat i la cultura de Catalunya. Sabem que ha anat de pèls i que no ha estat fàcil
aconseguir-ho en aquesta època de crisi.
Tot i estar d’acord amb aquest projecte i equipament per a la ciutat i per a la nostra
nació, ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia en què es porta a aprovació
l’establiment del servei, el seu model de gestió i el seu reglament general d’ús. Ens
abstindrem, sobretot per les formes i no pas pel concepte que, com ja he dit, hi estem
molt d’acord.
Tot i no ser experts en gestió d’aquest tipus d’instal·lacions, ens sembla que el
pressupost anual de gestió i manteniment que té, vist l’escandall que hi ha a
l’expedient és elevat i no és prou coherent amb les retallades que s’han fet en altres
àrees municipals, com és la d’Educació, per exemple. Tot i les reduccions que ens han
dit que s’han fet de la proposta inicial que hi va haver, aquest centre s’estima, segons
l’expedient, que ens costarà 350.000 euros anuals, 120.000 dels quals provenen d’una
subvenció de la Generalitat que no ha estat compromesa per sempre. Per tant, pot
anar canviant. I també dir que s’estima que els ingressos que generarà aquest centre
serà per a l’Ajuntament de Rubí de 14.000 euros, força diferent a la despesa total.

En aquesta època, aquesta despesa ens sembla molt important i massa ambiciosa,
creiem que hauria de ser més austera. Ens sembla ambiciós quan veiem una plantilla
directa d’un coordinador per a aquest centre, d’un administratiu, d’un conserge a mitja
jornada, i d’un documentalista externalitzat, i a part, un assessor artístic a mitja
jornada. I també quan veiem unes despeses de difusió i publicitat de quasi 35.000
euros l’any, i uns altres treballs tècnics i serveis professionals de 32.000 euros, i uns
programes de recerca i documentació de 18.000.
Ens sembla que vist “l’apretament” de cinturó que hi està havent en aquesta època a
tots els nivells, que es podria fer un pla progressiu d’oferiment de serveis, com per
exemple els aspectes de documentació, que potser es podrien anar ajornant en el
temps, i a mesura que es vagin tenint més ingressos i se supera la crisi, doncs llavors
anar-los implementant en aquells moments.
També comentar, ja a nivell més puntual, que ens sembla estrany que la despesa que
està pressupostada per a neteja anual sigui de 30.000 euros, o sigui, de 2.500 euros al
mes en aquest local de només 1.000 metres quadrats. Ho trobem això molt car, i ens
costa llavors pensar el que deu costar la biblioteca, i ens deu costar la neteja de les
escoles d0infantil i primària que tenim.
També vull criticar que tot i ser un centre que és d’àmbit nacional, i que calia fer una
inauguració tenint en compte aquest fet, el pressupost que 12.000 euros que estava
posat, que finalment no es va executar, el veiem incoherent, el veiem incoherent amb
els plans de racionalització i austeritat que hem aprovat.
Gràcies.

Senyor Reinaldos:
Gràcies, senyora alcaldessa. La meva intervenció serà molt breu. En aquest sentit,
anunciem el vot afirmatiu de Convergència i Unió, tot i que probablement segurament
que a l’hora de triar models de gestió, en comptes de triar una gestió directa per part
de l’Ajuntament, probablement el nostre grup o la nostra formació hagués triat algun
tipus de gestió més autònoma o amb uns altres tipus d’organització més al marge de
l’estructura municipal.
Nosaltres només fer una pregunta, si algú ens la vol contestar és una pregunta molt
concreta. És a dir, si el lloc o la plaça de coordinador el que pretén és consolidar una
plaça d’obra i servei que caduca el 31 de maig com a assessor per a l’elaboració del
projecte de “Rubí ciutat centre de la dansa tradicional catalana”, perquè si és així
estaríem contravenint d’alguna forma l’esperit del redactat en el qual es diu que això
no suposarà cap tipus d’increment de plantilla, que es farà amb serveis propis. Per
tant, que se’ns pregunti o preguntem si la finalitat és la consolidació d’un contracte
d’obra i servei que caduca a 31 de maig, i que va ser contractat fa un parell d’anys,
crec.

Senyor Páez :

Gracias, señora Alcaldesa. Buenas tardes a todos. Nosotros votaremos que sí,
daremos apoyo a este punto, pero no obstante nos parece escaso el compromiso por
parte de la Generalitat. Se acaba, se prorroga por dos años, según nos ha dicho el
señor Martí, ya veremos a ver si ha de ser un centro que ha de ir más allá de lo que es
el ámbito municipal, encontramos a faltar un compromiso más serio y más a largo
plazo, porque además esto es algo que ha de caminar, no ha de correr, y ha de ser a
largo plazo, y ha de sentarse y crear sedimento. En dos años no crea ningún
sedimento. Después la carga para quién, ¿para el municipio al 100 por cien?
No obstante, votaremos que sí. Gracias.

Senyora Ribas:
Bona tarda. Bé, evidentment des d’Iniciativa i Esquerra Unida estem d’acord amb
aquest projecte, hem creat aquest servei, no cal oblidar que de fet l’embrió inicial de
converses amb l’esbart dansaire per començar a crear aquest centre de dansa
tradicional catalana va iniciar-se fins i tot quan encara estàvem nosaltres a l’alcaldia en
aquest municipi.
Tot i així, nosaltres també volem que quedi clar que no ens sembla que en un moment
com l’actual, que ens ha vingut sobrevingut en un projecte que ja venia de fa molts
anys, però que a la realitat és posar en marxa un servei en un moment en què no hi ha
recursos per a tot, que hauríem de haver estat fins i tot encara una mica més austers,
haver fet fins i tot una mica més de retallada en el propi projecte de la que ja som
conscients que s’ha fet.
Volem també emmarcar la creació d’aquest servei i l’arranjament d’aquest espai dins
d’una política, pel que fa als equipaments en aquesta ciutat, que considerem que no
ha estat la idònia en aquests darrers quatre anys, i que s’han prioritzat arranjaments
d’equipaments que potser no eren tan prioritaris per a aquesta ciutat, i no l’arranjament
d’alguns que sí estan tenint un ús fins i tot superior al que suporten els propis
equipaments, i estan en males condicions. O haver pogut arranjar el que ens comporta
uns antics cinemes que estan tancats i que podrien estar fent ja un ús social i cultural a
la ciutat, o haver pogut posar en marxa ja un servei a Can Serra, o haver pogut
plantejar altres usos a la zona de la Llosa, o l’ús de fet que s’està fent actualment de
l’Ateneu, per cert, aprofitem per demanar l’abans possible una memòria de com està
funcionant ja aquest projecte.
Dins d’aquest marc en què evidentment no estem del tot d’acord des del nostre grup
municipal, per no dir que estem força descontents de com s’estan gestionant els
equipaments en aquesta ciutat, el de l’Espona sí que s’ha convertit en una realitat,
nosaltres aprovarem la creació d’aquest servei. Reclamarem que sigui el més auster
possible, i que sobretot es compleixi al que s’estan comprometent, de no augmentar
plantilla per generar aquests llocs de treball que caldrà per posar en marxa aquest
equipament.

Senyor Pujol :

Bé, moltes gràcies a tots i a totes per les seves intervencions. Amb alguns de vostès
he tingut l’ocasió de parlar els darrers mesos, les darreres setmanes o darrers dies per
explicar la situació del projecte. Saben vostès que no era fàcil en aquests moments de
situació econòmica per part de les administracions, ni de l’Ajuntament de Rubí ni de la
Generalitat continuar tirant-lo endavant. Sabem perfectament que alguns altres
projectes han quedat ajornats, o han quedat..., i per tant ha estat complicat per a tots
plegats.
Jo en aquest sentit voldria agrair l’esforç fet pels diferents departaments municipals
amb els seus regidors al capdavant que han col·laborat en la transversalitat d’aquest
projecte. També als partits polítics per les seves aportacions, també les recollides avui
aquí que em comprometo, en la mesura del possible, a tenir-les en compte, i també a
les entitats ciutadanes que han participat decisivament, sense elles no hauria estat
possible, especialment, naturalment, l’esbart dansaire de Rubí, sense el qual ni tan
sols, òbviament, ni al començament ni la idea d’aquest projecte hagués estat possible.
En definitiva, penso que és un pas més, l’aprovació avui d’aquest servei, encara queda
una mica de feina, però penso que pot ser un bon equipament per a l’esbart dansaire
de Rubí, per als nens de l’escola, per als pares, etc, etc, estem parlant de centenars,
d’algun miler de persones, que pot ser un bon projecte per a la ciutat de Rubí perquè li
dóna una projecció exterior al nom de la nostra ciutat, i que pot ser un bon projecte per
al món de la dansa catalana en general. Comptem que hi ha 150 esbarts a Catalunya.
Entenc alguna reticència que hi pugui haver hagut aquí, asseguro i he assegurat que
s’ha retallat tot el que s’ha pogut fins ara, però evidentment, i si està a la meva mà o a
la nostra mà en el futur canviar coses perquè escoltar les propostes de tots vostès no
tinguin cap mena de dubte que ho farem, però ens sembla que el projecte val la pena, i
en tot cas serà el futur el que ho dirà.
Gràcies a tots i a totes per la seva intervenció, i res més.

La votació dóna el resultat següent :La proposta s’adopta per majoria absoluta, amb
l’abstenció del Sr. Gimenez i la resta a favor.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

*01DU010411*APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL
DEL SECTOR P “PARC D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE CAN SANT JOAN”,
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HOSPITAL I PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ
DEL CARRER SÒCRATES

Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Rubí, en sessió extraordinària de data
27.01.2011, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
Parcial del Sector P “Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan” per a la
construcció d’un hospital i per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates.
Atès que d’acord amb el què s’estableix a l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a la tramitació
de la modificació de les figures de planejament, i a l’article 23.1.b) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es va
exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes
publicats al diari Rubí Notícies de 11 de febrer de 2011, al diari “El Periódico” de data
10 de febrer de 2011, així com al BOP de data 15 de febrer de 2011, i al DOGC núm.
5817 de 14 de febrer de 2011.
Atès que es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit territorial
dels quals confina amb el municipi de Rubí i es va sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials i les companyies de serveis.
Vist el contingut de l’Informe de data 2 de març de 2011 emès per part del Gerent
d’infraestructures del CATSALUT – Àrea de Patrimoni i Inversions -, comunicant
literalment que: “Un cop revisat el document de modificació puntual del Pla Parcial del
Sector P “Parc d’Activitats Econòmiques de Can St. Joan i el document de modificació
puntual del Pla Parcial del Sector Z “Ca n’Oriol” del vostre municipi, us comuniquem
que no tenim que fer cap observació al respecte”.
Vist el sentit favorable de l’Informe de data 8 de març de 2011 emès per part del Cap
de la Unitat de Gestió del Domini Públic Hidràulic de la demarcació Llobregat-Fix amb
el vist-i-plau del Cap de la Demarcació Territorial del Llobregat-Foix i Tordera-Besòs
de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a
l’abastament, sanejament, inundabilitat i les afeccions mediambientals.
Atès que en relació a la resta d’informes d’organismes sectorials, cal tenir en
consideració allò que s’estableix a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, en el sentit que els
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials disposen del termini d’un
mes per emetre informe sobre el planejament que ha estat objecte d’aprovació inicial.
Vist l’Informe presentat en data 28 de febrer de 2011 emès pels tècnics municipals de
l’Ajuntament de St. Quirze del Vallès en tant que Ajuntament l’àmbit territorial del qual
confina amb el municipi de Rubí.
Atès que consta una única al·legació presentada en data 10 de març de 2011 per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de forma conjunta contra l’aprovació inicial de
la present modificació - Pla Parcial del Sector P “Parc d’Activitats Econòmiques Can
Sant Joan” per a la construcció d’un hospital i per a la reforma i ampliació del carrer
Sòcrates -, així com també contra la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Z
“Ca n’Oriol” per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates.

Vistos els respectius Informes relatius a les al·legacions emesos en data 16 de març
de 2011 pels redactors de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i de l’Informe
Ambiental.
Vist l’Informe de data 17 de març de 2011 emès pel Cap de Planejament i Gestió en
relació a la referida al·legació, obrant a l’expedient quin contingut es dona per
reproduït, i que en essència conclou la desestimació de l’al·legació presentada.
Vist l’Informe jurídic emès en data 18 de març de 2011, que es té per reproduït i
incorporat a aquest acord.
Vist el que s’estableix a l’article 80 b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme, en relació a l’aprovació definitiva per les comissions territorials
d’urbanisme de figures de planejament.
Vistes les competències atorgades en virtut de l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
S’acorda:
PRIMER.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès contra l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector
P “Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan” per a la construcció d’un hospital i
per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates, en el sentit que consta a l’Informe de
data 17 de març de 2011 que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector P
“Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan”, per a la construcció d’un hospital i
per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, com a òrgan competent, per tal que procedeixi a adoptar, si s’escau, l’acord
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de referència.

Intervencions :
Senyor Reinaldos :
Gràcies, senyora alcaldessa. Des del grup municipal de Convergència i Unió volem
mostrar la satisfacció en votar favorablement aquest punt, i és una doble satisfacció.
La primera perquè és el compromís inequívoc de quina és la posició del grup municipal
de Convergència i Unió i de Convergència i Unió respecte a l’hospital. La segona, crec
que aquí és el lloc on s’ha de demostrar que no hi ha cap tipus de connivència entre
Convergència i Unió de Rubí i Convergència i Unió de Castellbisbal amb Convergència

i Unió de Sant Cugat, com alguna formació política representada en aquest ple ha
suggerit algun cop. El segon motiu de satisfacció, perquè aquest és un pas en ferm per
a la construcció de l’hospital, i creiem i volem que consti en acta que l’execució de
l’hospital sense aquest punt no era possible i que per tant, quan algú ho reclama, algú
reivindica, té tot el dret de reclamar i de reivindicar però calia que els deures
estiguessin fets. Vostès comencen avui a fer els deures de forma seriosa. Crec que
aquest pas no és el darrer, vostè sap perfectament que això haurà d’anar a la comissió
d’Urbanisme, haurà de tornar de la comissió d’Urbanisme, haurà de negociar la cessió
dels terrenys a la Generalitat de Catalunya, i per tant després vostès hauran de, en tot
cas, des del Govern de la Generalitat de Catalunya amb la cessió, fer els encàrrecs i
poder tirar endavant l’obra. Per tant, jo diria que aquest és un pas ferm, no és un pas
de fum, com molts dels que s’han donat fins ara amb aquest hospital, i per això volem
mostrar la nostra satisfacció.
També volem mostrar la nostra satisfacció, perquè no hi hagi cap mena de dubte, que
tal i com consta en l’expedient amb data 2 de març de 2011, el Servei Català de la
Salut, per tant Govern de la Generalitat de Catalunya governat per Convergència i
Unió, aquest govern va informar favorablement, no va tenir res a dir en contra respecte
a l’adaptació del projecte.
Crec que després d’un parell, tres mesos en què des del grup de la majoria se n’ha fet
bandera del tema de l’hospital, de la reivindicació, i s’ha acusat a aquesta formació de
manca de compromís, jo crec que avui els que queden en evidència són aquells que
per una raó o una altra fins ara no tenien els deures fets. Per tant, doble satisfacció del
Grup Municipal de Convergència i Unió. Queda clara la nostra posició on ha de quedar
clara, que és en el ple de l’Ajuntament de Rubí, queden en evidència aquells que des
del 2004, 2006, 2007, 2008,2009 han venut més fum que no pas altra cosa, i queda
clar també quin és el compromís i la situació, i com enfronta aquest projecte el Govern
de la Generalitat de Catalunya.

Senyora Querol:
Bé, vagi per endavant que votarem favorablement, com no podia ser d’una altra
manera, però també voldríem posar en evidència que aquest hospital des del principi
ha estat francament desafortunat. Primer es parlava públicament que a Rubí tindríem
un hospital quan no era cert, inicialment no era així, en qualsevol cas era una mena de
CAP, un ambulatori més que un hospital, i finalment és evident amb el que avui portem
a aprovació que els deures no s’han fet quan tocaven, i que per tant un equip de
govern liderat amb força, si més no numèrica, pel Partit Socialista aquí a Rubí, i un
tripartit a Catalunya també liderat pel Partit Socialista, si més no per força numèrica,
durant vuit anys, set concretament en què han coincidit govern d’aquesta ciutat amb
govern de Catalunya, i nosaltres seguim sense tenir l’hospital.
Per tant, penso que els deures no s’han fet com s’havien de fet, que posem-nos-hi
tots, posem-nos les piles, aconseguim-lo, però que si realment hi hagués hagut
voluntat per part de l’equip de govern socialista, doncs segurament avui estaríem molt
més avançats del que estem.

Senyora Ribas :
Bé, agafant les paraules de la senyora Mònica Querol, és veritat que no s’han fet els
deures, però em fa gràcia que ho diguin els del Partit Popular i Convergència i Unió,
que bé, aquesta part dels deures urbanístics que havia de fer l’Ajuntament de Rubí per
posar a disposició correctament, seguint el projecte que es vol fer d’hospital, resulta
que estava dins d’un POUM que vostès van aprovar, que no es va fer bé, no es van fer
bé els deures amb el POUM, i ara no tenim aquest tràmit aprovat perquè el POUM no
ha passat la part final, i ara hem de fer-ho amb una modificació del PGO. Posem-nos
les coses cadascun, atribuïm-nos cadascun les culpes necessàries.
Evidentment, aquest hospital és absolutament necessari per a la nostra ciutat, va tard,
va tard, i cadascú que s’agafi la seva part de culpa, i ens felicitem de què puguem fer
finalment ja aquesta part de tràmit urbanístic aquí, ens felicitem perquè sembla que
anirà més tard encara del que ens pensàvem, però que potser fins i tot l’acabarem
tenint, tot i que pinta malament la cosa, i sobretot ens felicitem de què Convergència i
Unió de Rubí, i especialment el senyor Reinaldos amb les pròximes o actuals ja
responsabilitats que tingui en la Generalitat, entenem que defensarà dins del seu
govern que l’hospital estigui a Rubí al més aviat possible.

Senyor Velasco:
Gràcies, alcaldessa. Tal com deia la senyora Ribas, ens congratulem d’aquest
consens que hi ha, com a mínim a Rubí, perquè es veu que els seus companys de
Convergència i Unió a Sant Cugat no ho tenen tan clar, aquest consens, per portar
l’hospital comarcal de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal a la zona que tenim ja
qualificada, i els seus companys de la conselleria de Sanitat ho tenen una miqueta
més clar, però tampoc molt més, per tant, aquest consens de què es quedi a Rubí però
amb aquesta força d’aquest consens, d’aquesta unanimitat, continuem treballant
perquè aquest projecte sigui una realitat.
Com li deia, els seus companys de Convergència i Unió de Sant Cugat no ho tenen tan
clar, aquesta al·legació que han fet, aquesta modificació puntual del PGO no tenia
fonament, no tenia fonament per tres motius molt concrets. Un és que aquest
equipament ja és preexistent, aquest equipament, fent un paral·lelisme, podríem dir
que si fos una llicència d’activitats seria una adequació i no una autorització, perquè
aquest equipament, aquesta qualificació d’equipament sanitari ja existia, el que hem és
donar-li una altra forma, simplement. El dubte que hi havia sobre la mobilitat, fer un
dubte sobre la mobilitat de l’hospital de Rubí no té molt de sentit, tenint en compte que
just al costat passa la interpolar. La interpolar és una via, no es una via local, és una
via comarcal supramunicipal, i per tant l’accés no ha de tenir problemes, i més si tenim
en compte, i tots coneixem l’accés que tenim per exemple amb la Mútua de Terrassa,
que estat al mig, just al mig, i s’ha d’arribar per un carreró molt petit, i en principi això
no ha de significar un col·lapse per a la mobilitat a la zona. I la tercera són els dubtes
que la mateixa al·legació, uns dubtes molt estranys, perquè eren uns dubtes sobre la
planificació sanitària comarcal, la planificació sanitària provincial que calia, i això és un
dubte que no és urbanístic, això és un plantejament polític simplement, un
plantejament polític que encara que els seus companys de Convergència i Unió a Sant
Cugat l'exposaven a la seva al·legació, sembla ser que en la reunió que va tenir
l’Alcaldessa amb el conseller de Sanitat no ho té tan clar, ell sí que creu i aposta per

aquest hospital, com a mínim això és el que ens ha reflectit, i en això és en el que
continuarem treballant.
Ara el que demanem, i això és el que desitgem més que..., desitgem i demanem, és
que també els seus companys de Convergència i Unió a la comissió d’Urbanisme de
Barcelona, que són els que han d’aprovar definitivament aquesta modificació, no li
posin traves, no li posin traves a aquesta modificació que simplement és això, és una
modificació d’un equipament preexistent.
I el següent pas, el següent pas que cal, perquè així anirem tots en paral·lel i arribarem
l’abans possible a què aquest hospital comenci d’una vegada, és que la conselleria de
Sanitat encarregui el projecte executiu, el projecte bàsic ja està fet, d’aquest hospital,
encarregui el projecte executiu a Mútua de Terrassa perquè pugui tirar-lo endavant i
que l’abans possible l’hospital de Rubí sigui una realitat.

Senyor Reinaldos :
Gràcies, senyora Alcaldessa. Veig que l’obsessió del senyor Velasco amb
Convergència i Unió de Sant Cugat és superior a la que hauria de tenir vers
Convergència i Unió de Rubí, que crec que és la formació amb la qual, si més no,
vostè s’haurà d’avenir electoralment en les properes setmanes, per tant, home, jo crec
que vostè hauria de fer bé de no fixar-se tant en Convergència i Unió de Sant Cugat, o
amb l’Ajuntament de Sant Cugat, perquè vostè va dient “Convergència i Unió de Sant
Cugat, Convergència i Unió de Sant Cugat”, i vostè s’equivoca, va ser una decisió del
ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, per tant, de la institució municipal de Sant Cugat
del Vallès, senyor Velasco, no de l’agrupació local de Convergència i Unió de Sant
Cugat del Vallès.
Dit això, senyor Velasco, jo crec sincerament que vist els bons resultats de la reunió
d’ahir que l’Alcaldessa va mantenir amb el conseller de Salut, el que vostès haurien de
fer, en tot cas, és treure’s les polseretes, deixar de fer electoralisme de curta volada,
deixar d’incitar a actituds determinades de certes deslleialtats institucionals,
referències a subalterns, a membres del Govern de Catalunya, i per tant vostès el que
han de fer és treballar d’una forma seriosa i rigorosa per aconseguir l’hospital, que és
allò que algun altre portaveu ja els ha manifestat abans, vostès no han fet durant els
set anys que han tingut oportunitat i línia directa.
Que nosaltres sapiguem, i crec que vostès ho deuen saber, la consellera Marina Geli
no va deixar cap conveni governamental d’aprovació de la construcció de l’hospital
vinculant. Vostès haurien de saber que el 24 de novembre, aproximadament, mitjans
de novembre, en les darreres reunions de l’equip de govern sortint, estava previst que
aquest hospital anés a govern, és a dir, anés a un projecte executiu, i no hi va anar.
Crec que per tant vostès haurien de preguntar perquè això no es va portar a terme. I
vostès han de tenir la resposta.
Vostès en aquests moments tenen una actitud molt més reivindicativa, molt més d’una
plasmació estètica que no pas la que han tingut en els darrers set anys, i no ho dubti,
nosaltres confiem que la comissió d’Urbanisme de Barcelona tingui més sensibilitat
amb la ciutat de Rubí que probablement la que ha tingut la comissió d’Urbanisme de

Barcelona anterior respecte a la ciutat de Rubí, tenint en compte que el conseller era
de la mateixa formació política que la de l’alcaldia. No li càpiga cap mena de dubte. I jo
crec que vostè fa referència a un informe de l’Ajuntament de Sant Cugat, i obvia el que
crec que és important, que és l’informe que fa el Servei Català de la Salut respecte a
aquest hospital.
Per tant, jo els recomano, és una recomanació si vostès m’ho permeten, que amaguin
les polseretes, que desactivin les xarxes, i que es posin a treballar seriosament perquè
aquest hospital, d’una forma certa, arribi a la realitat i deixin de fer electoralisme, o
com a mínim, reconeguin que el Govern de la Generalitat en cap cas ha dit mai
“aquest hospital no”, cosa que vostès i les seves xarxes s’encarreguen de dir, no?
I una darrera cosa a la senyora Marta Ribas: miri, m’acaba vostè de donar una
sorpresa en dir que jo sóc membre de la Generalitat de Catalunya, quan jo no sóc
membre del Govern de la Generalitat de Catalunya ni de la institució de la Generalitat
de Catalunya, que jo sàpiga en aquests moments. Que jo sàpiga en aquests moments.
Jo si vol després en privat ja li detallaré en quins àmbits institucionals actuo, però li
ben asseguro que en aquests moments en el Govern de la Generalitat de Catalunya
no hi actuo. Ara, si com a representant de Convergència i Unió m’interesso pels temes
de la meva ciutat, que fan referència al conjunt del Govern, doncs sí, i espero i desitjo
que els companys que vinguin després també s’encarreguin de vetllar pels interessos
de la ciutat a nivell del Govern de la Generalitat de Catalunya.

La votació dóna el resultat següent :La proposta s’adopta per unanimitat

*02DU010411*APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL
DEL SECTOR Z “CA N’ORIOL” PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CARRER
SÒCRATES
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Rubí, en sessió extraordinària de data
27.01.2011, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla
Parcial del Sector Z “Ca n’Oriol” per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates.
Atès que d’acord amb el què s’estableix a l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a la tramitació
de la modificació de les figures de planejament, i a l’article 23.1.b) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es va
exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes
publicats al Diari de Rubí de 10 de febrer de 2011, al diari “El Periódico” de data 10 de
febrer de 2011, així com al BOP de data 15 de febrer de 2011, i al DOGC núm. 5817
de 14 de febrer de 2011.
Atès que es va concedir simultàniament audiència als ajuntaments l’àmbit territorial
dels quals confina amb el municipi de Rubí i es va sol·licitar informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials i les companyies de serveis.

Vistos els Informes favorables de data 2 de març de 2011 emès per part del Gerent
d’infraestructures del CATSALUT – Àrea de Patrimoni i Inversions -, comunicant
literalment que: “Un cop revisat el document de modificació puntual del Pla Parcial del
Sector P “Parc d’Activitats Econòmiques de Can St. Joan i el document de modificació
puntual del Pla Parcial del Sector Z “Ca n’Oriol” del vostre municipi, us comuniquem
que no tenim que fer cap observació al respecte”.
Vist el sentit favorable de l’Informe de data 8 de març de 2011 emès per part del Cap
de la Unitat de Gestió del Domini Públic Hidràulic de la demarcació Llobregat-Fix amb
el vist-i-plau del Cap de la Deamarcació Territorial del Llobregat-Foix i Tordera-Besòs
de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a
l’abastament, sanejament, inundabilitat i les afeccions mediambientals.
Atès que en relació a la resta d’informes d’organismes sectorials, cal tenir en
consideració allò que s’estableix a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, en el sentit que els
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials disposen del termini d’un
mes per emetre informe sobre el planejament que ha estat objecte d’aprovació inicial.
Vist l’Informe presentat en data 28 de febrer de 2011 emès pels tècnics municipals de
l’Ajuntament de St. Quirze del Vallès en tant que Ajuntament l’àmbit territorial del qual
confina amb el municipi de Rubí.
Atès que consta una única al·legació presentada en data 10 de març de 2011 per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de forma conjunta contra l’aprovació inicial de
la present modificació - Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Z “Ca n’Oriol”
per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates - així com també contra Modificació del
Pla Parcial del Sector P “Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan” per a la
construcció d’un hospital i per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates.
Vistos els respectius Informes relatius a les al·legacions emesos en data 16 de març
de 2011 pels redactors de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i de l’Informe
Ambiental.
Vist l’Informe de data 17 de març de 2011 emès pel Cap de Planejament i Gestió en
relació a la referida al·legació, quin contingut obra a l’expedient i es dona per reproduït,
i que en essència conclou la desestimació de l’al·legació presentada.
Vist l’Informe jurídic emès en data 18 de març de 2011, que es té per reproduït i
incorporat a aquest acord.
Vist el que s’estableix a l’article 80 b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme, en relació a l’aprovació definitiva per les comissions territorials
d’urbanisme de figures de planejament.

Vistes les competències atorgades en virtut de l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
S’acorda:
PRIMER.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès contra l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector
Z “Ca n’Oriol” per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates, en el sentit que consta a
l’Informe de data 17 de març de 2011 que obra a l’expedient i es dona per reproduït.
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Z
“Ca n’Oriol” per a la reforma i ampliació del carrer Sòcrates.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, com a òrgan competent, per tal que procedeixi a adoptar, si s’escau, l’acord
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de referència.

La votació dóna el resultat següent :La proposta s’adopta per unanimitat
*03DU010411*BONIFICACIÓ ICIO I TAXA OBRES D'ARRANJAMENT DE FAÇANA
C. MAXIMÍ FORNÉS, 56

ANTECEDENTS DE FET:
Mitjançant escrit de data 17 de febrer de 2011 (RE 2011004730) el senyor Josep
Mercader Esteve amb NIF 38155590-Q, sol·licita la bonificació del 95% de l’ICIO i
l’exempció de la taxa urbanística corresponent a les obres menors per a l’arranjament
d’una part del balcó i posterior pintada de façana de l’immoble situat al carrer Maximí
Fornés, núm. 56 de Rubí.
En data 19 d’octubre de 2010 sol·licità llicència d’obres menors, i aquesta es concedí
en data 10 de novembre de 2010, expedient núm. 000101/2010-OME.
Acredita el pagament de 261,0 euros en concepte de Taxa per llicències urbanístiques;
així com 141,82 euros en concepte de Impost de Construccions Instal·lacions i Obres,
amb la presentació de les Cartes de Pagament corresponents.
L’esmentada bonificació té caràcter rogatiu i per tant s’ha de sol·licitar de forma
expressa pel subjecte passiu, tal i com s’ha fet.
FONAMENTS DE DRET:
I.- L’article 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a l’exercici 2010 estableix literalment que:

“Es concedirà una bonificació del 95% per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres. A aquests efectes podran ser declarades d’interès
per concórrer les circumstàncies esmentades i per conseqüent, obtenir la bonificació
de la quota, les obres a:
e)
f)
g)

(...)
Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis.
(...)”

II.- L’article 7.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a llicències
urbanístiques del municipi de Rubí per a l’exercici 2010 estableix literalment que:
“1. Estaran exempts d’aquesta taxa, sens perjudici de l’obligació de sol·licitar i obtenir
la llicència oportuna, l'Estat, la comunitat autònoma, la província, la comarca on
pertanyi aquest municipi i la mancomunitat, agrupació o entitat municipal metropolitana
en la qual hi figuri el municipi, per a tots els aprofitaments inherents als serveis públics
de comunicacions que explotin directament i per a tots els que immediatament
interessin a la seguretat i defensa nacional.
2. Restaran exemptes d’aquesta taxa les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. A
aquests efectes podran ser declarades d’interès per concórrer les circumstàncies
esmentades i, per consegüent, obtenir l’exempció de la quota, les obres destinades a:
b)
c)
d)

(...)
Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis.
(...).”

Vist l’informe jurídic emès a l’efecte, i d’acord amb allò que disposa l’art. 52.2.r) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya en relació a l’art. 103.2.a) del Text refós de la
Llei d’hisendes locals, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar com d’interès les obres menors per a l’arranjament d’una part del
balcó i posterior pintada de façana de l’immoble situat al carrer Maximí Fornés, núm.
56 de Rubí, expedient núm. 000101/2010, a l’empara del que estableixen l’article 6.1
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per a l’exercici 2010 i l’article 7.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a
llicències urbanístiques del municipi de Rubí.

SEGON.- Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió Econòmica Financera i a
l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a Rubí.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.
QUART.- Comunicar el present acord a la Intervenció General de l’Ajuntament i al
Servei de Llicències de l’Edificació.

La votació dóna el resultat següent : La proposta s’adopta per unanimitat

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

*01SP010411* APROVACIÓ DEL
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ 2011-2014

PLA

D'IGUALTAT

DE

GÈNERE

DE

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat Públic, imposen l’obligació a les
empreses i Administracions Públiques de més de 250 persones treballadores d’establir
un Pla d’igualtat.
Atès que s’ha dissenyat el Pla d’igualtat de l’ajuntament de Rubí com un conjunt
ordenat de mesures adoptades després de la realització d’un diagnòstic de la situació
laboral existent, que té per objectiu aconseguir la igualtat entre dones i homes i
eliminar possibles discriminacions que es puguin detectar per raó de sexe.
Atès que el Pla d’igualtat de l’ajuntament de Rubí és una eina estratègica que permet
assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’entorn laboral de la corporació.
Atès que les polítiques d’igualtat d’oportunitats al municipi de Rubí es van consolidar
amb la creació de l’oficina de la Dona l’any 1999 i que amb els anys ha desenvolupat
una important activitat i evolució positiva, tant des de la perspectiva d’activitat i atenció,
com des de la de recursos destinats: CIRD, protocol d’atenció i assetjament sexual a la
feina, o la figura de l’agent d’igualtat, entre d’altres.
Atès que existeix un compromís polític que ha acompanyat aquesta trajectòria i que va
quedar materialitzat l’any 2004 amb la redacció d’un Pla Municipal d’igualtat
d’oportunitats per Dones i Homes.
Atès que els Plans d’igualtat, més enllà de l’acompliment de la legislació vigent,
representen la consolidació d’un instrument de treball que permet optimitzar els
recursos humans i fomentar la capacitat de les persones en condicions d’igualtat i
sense discriminació de gènere.

Per tot l’anteriorment expressat, la Regidoria de la Dona proposa l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar el Pla
s’acompanya a l’expedient.

d’igualtat de l’ajuntament de Rubí 2011-2014 que

Segon.- Comunicar aquest acord a les diferents àrees municipals, a l’àrea d’igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona i a d’institut Català de les Dones de la
Generalitat de Catalunya.
Intervencions :
Senyor Hernáez :
Bé, primer de tot ens alegrem d’aquest pla. Jo crec que és molt important, el nostre
grup municipal sempre ha defensat les polítiques d’Igualtat, llavors crec que és una
bona noticia que aquest pla d’Igualtat es faci per part de l’Ajuntament de Rubí, però sí
que hi ha una pregunta que he fet abans del ple, que era l’aprovació per part dels
sindicats d’aquest pla. Teníem la informació que no hi havia una aprovació oficial, que
sí que s’estava negociant i s’estava arribant al consens, però el que sí que ens hagués
agradat, a l’hora de presentar l’aprovació del Pla d’Igualtat, tenir ja l’aprovació dels
sindicats a aquest pla, i llavors, bé, ens han confirmat abans que oficialment no estava
l’aprovació, i només volíem dir això.

Senyora Mas:
Celebrem que se sumin també a l’aprovació d’aquest pla, i en relació amb el que
comentaves, aquest ha sigut un pla que no només ha estat consensuat o explicat a la
comissió informativa, on es va més o menys consensuar i tothom va poder fer les
aportacions que fossin necessàries i en tot cas només dir que va ser el grup de
Convergència i Unió l’únic que va fer alguna aportació que s’ha pactat, perquè en
aquell sentit tenien tota la raó, i en la darrera comissió informativa, la prèvia a aquest
ple, vostès no va venir, i llavors potser es van perdre la informació que nosaltres vam
explicar, que el document que els vam ensenyar a tots vostès havia passat, no només
pel comitè d’empresa sinó també per una espècie de comissió creada concretament
on estaven els sindicats, i que evidentment quan els presentàvem a vosaltres és
perquè ja estava pactat.

La votació dóna el resultat següent : La proposta s’adopta per unanimitat

MOCIONS
*01MO010411* MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER DOTAR DE LA
DISTINCIÓ HONORÍFICA AL SR. EDUARD VENTURA I DÍEZ

L’Eduard Ventura i Díez, nascut a Rubí l’any 1960, va estar des de sempre vinculat al
món de la cultura, i especialment al de la dansa.
Es va firmar en dansa clàssica i tradicional, camp en el que va exercir la seva
professió durant gran part de la seva vida.
La seva trajectòria el va dur a ser director de l’Esbart Dansaire de Rubí durant 15 anys,
a més de coordinador de l’escola de dansa de l’Esbart.
També va ser director dels esbarts Joaquim Ruyra de Blanes i Fontcoberta de
Banyoles.
Va impartir cursos específics a l’Institut del Teatre de Barcelona en la disciplina de
dansa.
Recentment havia estat nomenat primer assessor artístic de l’Espona, Centre de la
Dansa Tradicional Catalana.
La seva vinculació amb la cultura també el va portar a col·laborar amb diverses entitats
de la ciutat, com els Geganters de Rubí, el grup de Teatre La Càmara, etc.
Per l’excel·lència en el desenvolupament de la seva professió, així com per reconèixer
la seva tasca de difusió arreu de la seva ciutat natal, la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Rubí acorda:

1. Dotar al sr. Eduard Ventura i Díez de la distinció municipal que correspongui,
segons el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament.
2. Estudiar la possibilitat d’introduir el nom d’Eduard Ventura en la denominació
de l’Espona, Centre de la Dansa Tradicional Catalana.

La proposta s’aprova per assentiment unànime

*02MO010411* MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA MILLORA DEL
SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS .LÍNIA B-8. SANT CUGAT DEL VALLÈS –
RUBÍ - LES FONTS ( TERR. - S.Q.V.) – TERRASSA - HOSPITAL TERRASSA –
SANT QUIRZE DEL VALLÉS.
1. Antecedents.
• DIRECTRIUS NACIONALS DE MOBILITAT - DNM.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) aprova mitjançant el
Decret 362/2006, de 3 d’octubre, les Directrius nacionals de mobilitat (DNM). Aquestes

directrius han de constituir la base per a transformar el model actual de mobilitat a
Catalunya perquè les diverses administracions en defineixin els eixos que cal valorar
els propers anys en relació amb aquesta matèria.
El desenvolupament urbanístic de les últimes dècades basat en la dispersió de les
activitats i la població en el territori ha configurat un model territorial que basa el seu
dinamisme en una alta mobilitat de persones i mercaderies i sobretot en l’ús massiu
del vehicle privat. L’impacte d’aquest model suposa una elevada ocupació del territori i
dels espais lliures, un alt consum dels recursos energètics, fortes emissions
contaminants a l’atmosfera, difícil integració social de les persones que no tenen accés
al vehicle privat i també l’augment dels riscos provinents dels accidents.
En aquest context s'aprova la LLEI DE MOBILITAT, que establirà els principis per
desenvolupar les DNM, en base a sis criteris:competitivitat, integració social, qualitat
de vida, salut, seguretat i sostenibilitat. Les DNM s’han d’aplicar a tot el territori de
Catalunya, tenen naturalesa de pla territorial sectorial i s’han de revisar, com a mínim,
cada sis anys. Les DNM han de servir per a l’elaboració dels diferents instruments de
mobilitat establerts per la llei: plans directors de mobilitat, plans específics i plans de
mobilitat urbana.
Les DNM, persegueixen uns principis com són, que els sistemes de transport siguin
eficients, incrementin la qualitat de vida, millorar les condicions de salut, millorar la
seguretat en els desplaçaments i establir pautes de mobilitat més sostenibles.
-Incorporant criteris de planificació urbanística per reduir la mobilitat.
-Potenciant modes de transport més sostenibles i segurs, en el cas de viatgers, el
transport públic, a peu i en bici.
PLA DE TRASPORT DE VIATGERS PER CARRETERA. PTVC. 2002-2005.
El PTVC es constitueix com l'element de referència, el Pla de Plans, que estableix les
directrius per àmbits territorials menors. Estableix les directrius que s'hauran d'adoptar
en qüestions de transport de viatgers.
Planteja com a fita la millora en el nostre entorn metropolita, per això es creen serveis
nocturns com es la N-61, de Barcelona a Rubí, en el 2001 dintre del conveni ATMDGPT al 2001.
El Pla, inclou d’instal·lació de marquesines i pals de parada fins als 900, en 8 anys,
El PTVC proposa uns indicadors a efectes de actuacions de re-ordenament dels
serveis:
Indicadors de cost i productivitat
• Quilòmetres en funció dels empleats i vehicles
• Carburant/ Km i cost per dia i per Km.
• Cost per viatger/ Km.
Indicadors de preu.
• Ingrés per viatger, Km i subvenció per viatger/km.

Indicadors de qualitat del servei
• Velocitat comercial, antiguitat, sinistralitat, accessibilitat i nivell d'utilització
d'energies alternatives.
PLA DE TRASPORT DE VIATGERS PER CARRETERA PTVC. 2008-2012.
Es el Pla que tenim actualment en vigor i que millora del anterior ja que preveu una
millor
coordinació intermodal entre autobús urbà, interurbà i ferrocarril, per aconseguir.
• Temps màxim d'espera de 10 minuts entre tren i bus.
• Distancia màxima de 300 mts. Entre parada bus i estació de tres.
-Per Rubí es preveu també una línia directa RUBÍ – BARCELONA per autopista, en
funció
de la construcció del VAO a la C-58, encara en obres,
-Increment de la freqüència entre CERDANYOLA – SANT CUGAT I RUBÍ.
-Millores en els accessos als polígons Sud i Can Sant Joan.
PLA DIRECTOR DE MOBILITAT, REGIO METROPOLITANA
RMB.

BARCELONA. PDM

El Pla s'elabora amb coneixement del Pla d'Infraestructures de transport de Catalunya,
PITC, el Pla director d'infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona, PDI
RMB, i el Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya. Es l'instrument que garanteix el
desenvolupament coordinat de les estratègies de gestió de la mobilitat. Recull els
consells de l'ATM.
• La problematitza de congestió de transit de la B-1505 de Rubí a Terrassa.
• La problemàtica de l'aparcament i d'utilització d'aparcaments als intercanviadors.
• L modificació dels horaris de l'autobús de Castellbisbal, adaptat als horaris dels
polígons
de l sud de Rubí.
• El refós de les línies N-60 i N-61 en una sola N60, que dones servei a Rubí, Sant
Cugat,
Les fonts i Terrassa amb enllaços fins Viladecavalls i Vacarisses.
Unes directives molt ben elaborades, acompanyades per plans per portar-les
endavant, però que no s'han plasmat en el cas de Rubí, tal i com caldria per la seva
població i necessitat de mobilitat.
Som una ciutat en un entorn amb prevalença de vies rapides, d'alta capacitat,
AP7/B30, amb
10 carrils de circulació i C16/E-9, amb 4 carrils, enllaçada de forma incompleta amb
Rubí, projecte d'Interpolar amb 4 carrils mes, on el transport públic per carretera ha
sigut el germà pobre, on no es te en compte encara l’ús de la bicicleta, manquen

camins segregats de les vies interurbanes per recorreguts menors de 5 quilometres, i
contràriament, s'ha vist a Rubí com una ciutat molt ben comunicada, gracies als FGC,
en direcció a Terrassa i Barcelona, però aquesta bona comunicació per ferrocarril no
es correspon per carretera de tal manera que estem poc comunicats amb Cerdanyola i
mal amb la resta del Vallés sud, Ripollet, Montcada, Barbera, Sant Perpetua, i Baix
Llobregat, Castellbisbal, EL Papiol, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, zona que
veurà millorada la seva accessibilitat amb la futura proposta de línia circular de
rodalies, que contemplen els plans de mobilitat.
Tot això provoca una gran necessitat d'utilització del vehicle privat, per mobilitat
obligada, i
dèficit de transport públic, ja sigui pels centres de treball, zones d'oci o grans centres
comercials, empitjorant la ja preocupant contaminació provocada pel transit de
vehicles, però hi ha un cas especialment preocupant i es un dels grans centres
generadors de mobilitat comarcal, l'Hospital de Terrassa, per on passen mes de
10.000 persones a diari , de Rubí, Sant Cugat i Terrassa, xifra que es veurà
incrementada en el temps, degut a la paralització de la construcció del nou Hospital al
nostre municipi, per part de la Conselleria de Salut.
Cada dia milers de ciutadans estan obligats per assistència, consultes externes,
ingrés,
convalescències familiars, acompanyament de malalts, a fer servir les instal·lacions
hospitalàries.
Que disposen d'un gran aparcament amb mes de 1000 places, que continua creixent
com una taca d'oli cap al nord.
Arrel de la posada en marxa del servei de la línia B8, que portava fins a aquest
hospital els
ciutadans ho varem veure com una gran millora del servei, però ha passat el temps i
s'ha
demostrat que a pesar de tots els Plans de mobilitat, alguna cosa ha fallat, ja que el
servei no dona solució a la demanda existent per mobilitat obligada.
L' actual bus B8 triga mes d'una 1 hora en un recorregut que en vehicle privat oscil·la
entre 20' i 30', fa moltes paredes a Terrassa a pesar de la bona xarxa de transport
urbà de que disposa la ciutat veïna per anar-hi al hospital (dues línies) , passa amb
una freqüència horària de tal manera que qualsevol consulta suposa entre 3 i 5 hores
de desplaçament d'anada i tornada. Pràcticament circula buit, contravenint els primers
apartats que parlen de l'eficiència, en relació a la relació km
recorreguts/passatgers/consum/ cost del servei/ subvenció, .. i reordenar la línia.
Per tot això i després de fer les corresponents reclamacions al respecte,la Generalitat
respon que, efectivament, no s´ha tingut en compte la necessitat de transport fins a
l'hospital, dels ciutadans de Rubí i per extensió de Sant Cugat, i que sembla mes
pensat perquè sigues un servei interurbà , que poses fi a l'aïllament històric entre la
ciutat de Sant Quirze i el nucli de Les Fonts, i com no accedir a l'Hospital.
El Ple de l’Ajuntament de Rubí acorda:
1- Instar a la Generalitat de Catalunya a fer un estudi de millora de la línia B8
d’autobusos per tal de que es compleixi el que diu el Pla de mobilitat RMB 2006-2012,

en el apartat de mobilitat obligada a centres hospitalaris i així, entre d’altres,
assegurar: 1) un millor servei del transport públic dels ciutadans de Rubí a l’Hospital de
Terrassa quant a reducció de la durada del trajecte i la freqüència de pas, 2) millora
del rendiment de la línia B8 quant a més ocupació, i 3) millora del mediambient, per
suposar una reducció del vehicle privat.
2- Comunicar aquest acord al Sr. Benjamín Cubillo Vidal, Subdirector General de
Coordinació i Gestió, de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat,
al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat i als ajuntaments de Sant
Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Terrassa
3- Demanar al Subdirector General de Coordinació i Gestió, de la Direcció General de
Transports i Mobilitat de la Generalitat que quan tingui realitzat aquest estudi el
presenti a l’Ajuntament de Rubí i a l’entitat que ha promogut la petició.

La proposta s’aprova per assentiment unànime

*03MO010411*MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE SOLIDARITAT AMB EL
POBLE DEL JAPÓ
Atès que el Japó ha patit un terratrèmol sense precedents i un posterior tsunami del
passat 11 de març, que ha provocat milers de morts i desapareguts i una alerta
nuclear que ha afectat les plantes atòmiques de Fukushima, Onagawa i Tokai,
convertint-se així en la segona pitjor catàstrofe nuclear després de l’accident de
Txernòbil.
Atesa la magnitud de la tragèdia, amb més de 10.000 morts, 17.500 despareguts,
177.500 persones desallotjades a la perifèria de Fukushima i més de 650.000
persones senses subministrament d’aigua potable.
Atés que, amb una potència de 8,9 graus a la escala de Richter es el quart terratrèmol
més fort des que es fan mesuraments dels moviments sismics darrera dels
terratrèmols de l’oceà Indic al 2004 (9,0 a la escala de Richter) de Anchorage a Alaska
al 1964 (9,3) i el de Valdivia a Chile al 1960 (9,5) i a que ha afectat a una zona
desament poblada.

El Ple de l’Ajuntament de Rubí
ACORDA:
Primer.- Mostrar la solidaritat amb el poble del Japó i amb totes les persones
damnificades per la catàstrofe natural i nuclear provocada pel terratrèmol i posterior
tsunami del passat 11 de març al Japó.

Segon.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i al Consolat del Japó a Barcelona.
La proposta s’aprova per assentiment unànime

*04MO010411* MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA PEL TANCAMENT
PROGRESSIU DE LES CENTRALS NUCLEARS
Atès que el Japó està patint una catàstrofe nuclear sense precedents, després del
terratrèmol i el tsunami del passat 11 de març, que ha provocat una alerta nuclear que
ha afectat les plantes atòmiques de Fukushima, Onagawa i Tokai, convertint-se així en
la pitjor catàstrofe nuclear des de l’accident de Txernòbil.
Atès que la situació a la central nuclear de Fukushima I, la més afectada de totes, està
fora de control després d’haver fallat els sistemes de refrigeració i que s’hagin originat
diverses explosions i incendis en quatre dels seus reactors, extraient gasos radioactius
que estan afectant la salut dels ciutadans.
Atès que a l’Estat espanyol existeixen centrals nuclears de les mateixes
característiques que la central de Fukushima I, i amb un reactor idèntic com a la
central nuclear de Santa Maria de Garoña, a Burgos, tant pel que fa a la seva
estructura interna com al seu edifici de contenció. De fet varen construir-se i inaugurarse amb mesos de diferència, i a totes dues els reguladors els van donar l’opció de
funcionar més enllà dels 40 anys reglamentaris.
Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que
no compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment
justa, ni mediambientalment acceptable.
Atès que el govern espanyol està incomplint el seu compromís d’elaborar el calendari
de tancament de les centrals nuclears.
Atès que la producció d’electricitat mitjançant l’energia nuclear suposa una tecnologia
intrínsecament perillosa i que genera elements radioactius en tot el seu cicle,
contribuint a incrementar els nivells de radioactivitat i radiotoxicitat a la biosfera.
Atès que el tancament progressiu de les centrals nuclears ha de ser un objectiu
fonamental de la nostra actual societat ja que, juntament amb al fracàs econòmic i
tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus problemes a la salut pública i al medi
ambient: accidents nuclears, generació de residus radioactius impossibles d’eliminar i,
a més, contribueix a la proliferació de les armes nuclears.
Atès que és urgent ampliar el processos de controls democràtics del Consejo de
Seguridad Nuclear, per tal que deixi enrere la seva connivència amb la indústria
nuclear que ha de regular i vigilar.
Atès que el municipi d’Ascó, una de les poblacions precandidates a acollir un
Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat o cementiri
de residus nuclears.

Atès que el Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat
emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustible de les
diferents centrals nuclears espanyoles i de 1.900 metres cúbics de residus procedents
del desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa, i que per tant,
continuaran emetent radioactivitat.
Atès que els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han mostrat el
desacord amb la instal•lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó com una part
molt important dels veïns d’aquesta localitat.
Atès que el Parlament de Catalunya ha mostrat el rebuig a la possible instal•lació d'un
magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera
d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.
Atès el rebuig d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de Catalunya
que s’han posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual que ho han
fet diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de tots els colors
polítics del territori.
Atesa la importància de caminar cap a un escenari de tancament de les centrals
nuclears amb un pla pont que permeti invertir en estalvi i eficiència, subsistir la
producció energètica amb energies renovables i que a la vegada es plantegin
alternatives pels territoris que avui en dia viuen al voltant de la producció d'energia
nuclear.
El ple de l’Ajuntament de Rubí
ACORDA:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi un nou Pla energètic ecològicament
sostenible que porti com a conseqüència un pla progressiu, però urgent, de tancament
de les centrals nuclears
Segon.- Instar al govern espanyol, tal i com estan fent altres governs europeus, que es
prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat de les centrals nuclears.
Tercer.- Mostrar el rebuig per la instal•lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat de
Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya, donat que no compta amb el consens
necessari al territori.
Quart.- Reclamar als grups del Congrés dels Diputats que s’estableixi una
responsabilitat civil il•limitada als propietaris de les centrals nuclears en l’actual
“Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radioactivos” que s’està debatent al Congrés dels Diputats.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de
Seguretat Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears
(AMAC) i al Consolat del Japó a Barcelona.
Intervencions :

Senyora Ribas:
Gràcies, Alcaldessa. Sí, la següent, de fet, a petició de la resta de grups s’ha dividit en
dues mocions, queda dividida en una moció de suport al poble del Japó per la situació
viscuda amb el terratrèmol i el tsunami, i aquesta, com que té el consens de tots els
grups, quedaria aprovada també com de junta de portaveus.
Per tant, la moció que nosaltres presentàvem com a grup municipal d’Iniciativa i
Esquerra Unida passa a ser només una moció pel tancament progressiu de les
centrals nuclears. Així que sí, si els sembla defenso aquesta moció pel tancament
progressiu de les centrals nuclears, i donem per aprovada com de junta de portaveus
la de suport al poble del Japó.
En aquesta moció bàsicament hi ha un argument central que de fet ja va ser aprovat
per aquest ple l’any 2009, que és la reclamació al Govern Central, al Govern del PSOE
que compleixi el compromís electoral de tancament progressiu de les centrals nuclears
substituint-les per energies netes, segures i menys perilloses. Per què torna a
plantejar-se avui aquesta moció en aquest ple, tot i que al 2009 ja hi vam fer suport?
Perquè evidentment és un objectiu encara no acomplert, però a més perquè
darrerament, arran del cas de la trista actualitat del Japó, s’ha posat en qüestió la
seguretat de les centrals nuclears arreu del món.
Per tant, en aquesta moció no només demanem aquest argument central de reclamar
el tancament progressiu, o un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears,
evidentment a partir de fer un pla d’energies alternatives que puguin substituir la
nuclear, si no que també demanem que, igual que està passant en els altres països
europeus i d’arreu del món, doncs que es facin plans i mesures per garantir la
seguretat de les centrals que funcionen a casa nostra, entre les quals tenim la de
Santa Maria de Garoña, una de les que ja hauria d’haver tancat i que s’ha allargat el
seu cicle vital, i que és exactament de la mateixa època i de les mateixes
característiques que la central de Fukushima al Japó, que és la que està tenint els
problemes tan greus a partir del terratrèmol, de fuita de radioactivitat.
No només la de Santa Maria de Garoña hauria d’haver tancat ja, a aquestes alçades
també la de Vandellós II i Ascó I pel cicle vital previst d’aquestes centrals ja s’haurien
d’haver tancat, i aquest any caldria tancar la d’Ascó II. Estem però encara sense
aquest pla de tancament progressiu de les centrals que ja caduquen i de les següents,
i evidentment sense aquest pla de com s’anirà substituint aquesta energia nuclear per
energies alternatives.

Per no enrotllar-me més o per no allargar-ho més, simplement recordar per què des
d’aquest grup municipal i per què moltíssimes organitzacions arreu de l’Estat, del país i
del món estem constantment recordant que aquesta energia, l’energia nuclear, no és
l’energia del futur, ni hauria de ser l’energia del present, perquè de fet és perillosa, i no
descobrim res, és la més bruta, genera residus radioactius que es queden en el nostre
entorn durant desenes de milers d’anys. És la que genera menys llocs de treball de
totes les energies que utilitzem, evidentment molt menys que qualsevol energia
renovable, és molt cara, genera, necessita forts subsidis estatals que paguem
evidentment entre tots, constantment, i estem convençuts no només nosaltres sinó els
estudis d’institucions científiques, universitàries d’arreu del planeta, que no és
necessària. S’està demostrant en països on l’energia nuclear ja ha estat substituïda o
té plans de substitució, però evidentment també s’està demostrant amb l’evolució de
les energies renovables, que fa pocs dies sorgien dades que ja estan aportant la
meitat de l’energia, o depèn de les èpoques, un 40 o un 50 per cent del que estem
consumint a Espanya, i per citar de nou un estudi que ja els citàvem també al 2009,
una universitat poc sospitosa de ser d’esquerres o ecologista com la de Comillas feia
un informe, “Renovables 100 per cent”, on demostraven que es pot satisfer el 100 per
cent de la demanda elèctrica de la península les 24 hores, els 365 dies de l’any, a un
cost menor, amb energies renovables, que no pas amb el sistema que estem fent
actualment, que això ja seria possible només que apostant per aquestes energies, i
fent les modificacions necessàries per anar tancant nuclears i anar substituint aquesta
energia necessària per energies renovables.

Senyor Giménez :
Sí. Queda clar per a nosaltres que desprès de l’accident de Fukushima la humanitat no
domina encara l’energia nuclear i no està clar que amb aquestes tecnologies i amb
aquests procediments que tenim actualment aconseguim dominar-ho d’una forma que
hi hagi risc zero i que es pugui dir que no són perilloses, per tant, entenem i estem
d’acord amb la moció, que s’han de buscar alternatives a aquest sistema actual que
tenim, i que aquí, a Catalunya, suposa quasi, el sistema que el genera, el 50 per cent
de l’energia que consumim.
Per tant, estem d’acord amb aquesta moció. El que sí que ja havia comentat a la
portaveu d’Iniciativa era que en el punt quart, el redactat que té ens agradaria que es
canviés, perquè el punt quart diu: “Mostrar el rebuig per la instal·lació d’un magatzem
temporal centralitzat de residus radioactius d’alta activitat a Catalunya”, i es queda
aquí. A nosaltres ens agradaria que aquest punt es justifiqués mínimament, d’una
forma breu, però que no quedés així detallat, perquè pot semblar que els catalans,
aquí a Catalunya, tot i consumir energia nuclear no n’estem assumint el seu efecte
colateral, que és molt problemàtic i que són els residus, val?
Per tant, hi ha unes argumentacions que havien sortit a una moció de l’any anterior,
que van per la via que no s’està donant el consens necessari de la ciutadania a la
zona i unes altres justificacions, que creiem que quedarien més bé posades aquí.
Igualment ja li dic que votarem a favor d’aquesta moció.

Senyor Reinaldos:

Gràcies, senyora Alcaldessa. En primer lloc agrair al grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya que hagi fet la diferenciació de les dues mocions, la moció en el seu text
original semblava barrejar el que és una tragèdia física o natural amb el que pugui ser
una incidència ocasionada per un sistema dissenyat pels humans. És evident que els
humans no dissenyen els terratrèmols ni els tsunamis, i és evident que els humans
han dissenyat les centrals nuclears.
En tot cas, nosaltres una qüestió d’ordre abans de continuar amb la intervenció.
Sotmetem a votació la moció transaccionada pel PSC, és així? Bé. En aquest sentit, el
grup municipal de Convergència i Unió hi votarem a favor, tot i que sí que li volem fer
esment d’un parell de coses, que és que probablement estaríem en desacord amb
alguns dels punts de la defensa de la moció que ha fet el grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya pel que fa referència al tema de l’energia nuclear. És evident que si
nosaltres tenim uns estàndards de vida i de consum avui dia, jo crec que el sistema de
substitució de l’energia nuclear, com molt bé diu la transacció, no l’ha de posar en
perill, sinó al contrari, hem de cercar les alternatives tenint en compte que avui per avui
no es pot renunciar a l’energia nuclear, allò, de un plumazo, dient-ho així de clar.
Vostè parla que les energies renovables representen exactament el 42,2 per cent
durant el mes de març de generació de potencia elèctrica, o de consum elèctric, però
és que només l’energia nuclear suposa el 19 per cent, és a dir que la primera font
energètica individualitzada per damunt de fins i tot la producció hidràulica ha estat
l’energia nuclear, per tant, és evident que de l’energia nuclear no podem prescindir, no
en podem prescindir de forma immediata.
Crec que del tema de les energies vostès han fet tot un discurs respecte a què és la
més contaminant, que és la més perillosa, que podríem estar d’acord, però també fixi’s
vostè, en aquests moments ens trobem amb unes grans paradoxes, és la que menys
emissions de CO2 envia a l’atmosfera, i que per tant en el que és la lluita contra el
canvi climàtic és més favorable que no pas això, i per exemple en països com a
França en aquests moments hi ha la possibilitat que l’1 de juliol entri en aplicació una
llei que obligui que els productes agroalimentaris facin referència a la petjada
carbònica, i evidentment això situaria la industria agroalimentària de Catalunya i del
conjunt de l’Estat Espanyol en una posició adversa pel que fa referència a la indústria
agroalimentària de França, on el 85 per cent de la producció elèctrica és per energia
nuclear.
O sigui, jo crec que fora més assenyat, li dic com a reflexió, parlar de mix energètic,
parlar de futur, parlar de la substitució també dels combustibles fòssils, que no pas
només fer referència al que són els paràmetres, en aquest cas, de seguretat i
perillositat.

Senyor Pujol :
Bé, des d’Esquerra donarem suport a la moció, en el benentès que estem parlant, com
molt bé diu, d’un calendari de substitució progressiva, naturalment, no podem
prescindir ara d’una energia que suposa, em sembla, el 19 per cent, segons les
últimes xifres.

Ahir sortia en els mitjans de comunicació, em sembla que era, unes xifres que podien
sorprendre a més d’un, i m’incloc, que és que no sé si era per primera vegada o no,
però la producció a través de l’energia eòlica per primera vegada em sembla que
estava un 21 per cent, havia superat l’energia nuclear o d’altres alternatives, no?
Potser a vegades no en som conscients d’això, que poc a poc aquestes energies més
sostenibles van avançant, diguem, en el seu percentatge, per tant això és important.
Però ara bé, no podem pas canviar ni renunciar, tal com deia molt bé el senyor
Reinaldos, al funcionament del país de cop i volta, i per tant estem parlant d’un
calendari de substitució progressiva.
Estem especialment preocupats també pel tema del magatzem, de la possible ubicació
del magatzem centralitzat de residus a les terres de l’Ebre, terres que ja pateixen una
pressió de diferents centrals, de diferents tipus, nuclears també, i d’altres equipaments
similars d’aquestes característiques, i per tant a nosaltres, o als ciutadans d’aquelles
terres companys nostres que estan especialment preocupats per aquests temes, ens
sembla també just incloure’l en aquesta moció.
És per tot plegat que votarem des d’Esquerra a favor d’aquesta moció.

Senyor Páez:
Gracias de nuevo, señora Alcaldessa y buenas tardes de nuevo. Bueno, pues se
reproduce prácticamente el debate del 2009, y también se reproducen las posturas. En
fin. Pues es todo un conjunto, es todo un conjunto, nosotros estamos de acuerdo, tiene
que haber un plan nacional de energía, y tiene que decir a largo plazo cómo tenemos
que conseguir esa energía.
La verdad es que somos deficitarios, hoy por hoy somos deficitarios, y además somos
dependientes. Somos dependientes de combustibles fósiles sobretodo, y cada vez
tenemos que ser menos dependientes si queremos ser más competitivos, y cada vez
tenemos que ir dando cancha a las energías que nos pueden resultar más baratas, no
podemos dar carpetazo. Y todo eso no se puede hacer mediante instar e instar, todo
eso se tiene que hacer con criterios técnicos, con criterios de seguridad, y con criterios
de posibilidad en el futuro. Porque si no perderemos la competitividad, si no nos
quedaremos fuera del mercado, y encima estaremos comprando energía proveniente
de centrales nucleares a Francia, por ejemplo.
Por lo tanto, que se hagan las cosas bien en ese punto, que se hagan las cosas bien,
que se estudien, que se haga un plan nacional energético a largo plazo, y que se diga
cómo podemos obtener, de la mejor manera, de la mejor manera, la energía necesaria
para funcionar cada día.
Gracias.

Senyor Velasco :
Gràcies, Alcaldessa. Bé, igual que a la suma i la multiplicació, l’ordre dels factors no
altera el producte, i jo crec que a la moció que porta avui Iniciativa per Catalunya –
Esquerra Unida i Alternativa, l’ordre dels factors sí que altera el producte, i d’aquí

l’última proposta que li van fer a la seva portaveu, que va estar acceptada verbalment,
telefònicament, mitjançant el qual el primer punt de l’última versió que va enviar la
senyora Marta Ribas canviava i definia que primer s’hauria de fer un pla energètic que
tindria com a conseqüència el tancament progressiu de les nuclears amb caràcter
urgent, però col·locant en primera opció aquest pla energètic integral que s’ha de fer,
perquè l’objectiu primer és aquest, és definir un pla energètic, jo diria que estatal o ja
mundial, perquè el que hem d’aconseguir són nous recursos energètics, el que hem
d’aconseguir és millorar l’eficàcia i l’eficiència de cada electró que transita per les línies
elèctriques que tenim a les nostres ciutats, i implantar una nova cultura energètica on
s’assumeixi que l’energia més neta que existeix és aquella energia que no es
consumeix, i per tant no s’ha de produir. I segons això, segons aconseguim mitjançant
aquest pla energètic, la progressiva eliminació de les centrals nuclears, sense perdre
de vista, com ha dit el senyor Páez, la producció energètica que tenim en combustibles
fòssils, que també els hauríem d’abordar poc a poc.
Perquè sense el primer, sense aquest pla energètic, no podem abordar el segon, no
podem abordar el tancament de les nuclears perquè es podrien produir dues
situacions: o un col·lapse energètic que afectaria l’estat del benestar i l’activitat
econòmica de cada país, o una dependència energètica d’altres països, si el que fem
és tancar-nos a cada país i diem que cada país tingui el seu pla energètic, una
dependència energètica d’altres països que ens aproparia o que ens acostaria a la
situació nímia, a la situació de “sí, fem-ho, però no al darrere de casa meva sinó una
miqueta lluny”.
Per tant, sí a l’eliminació progressiva de les centrals nuclears, però abans un pla
energètic que ens asseguri que aquest tancament progressiu i urgent, si pot ser, però
tancament progressiu de les centrals nuclears no vingui vinculat a un empitjorament de
l’estat del benestar ni de l’activitat econòmica de les nostres ciutats.

Senyora Ribas:
Si, bé, primer de tot aclarir-li oficialment, evidentment al senyor Reinaldos i a la resta
de grups municipals que la moció que es posa a votació amb aquesta transacció que
s’havia fet des del Partit Socialista, estem evidentment d’acord amb què no ha de ser
un tancament perquè sí, sinó perquè substituïm aquesta energia per una altra, i per
tant cap problema en què quedi, l’ordre dels factors en què primer cal fer un pla
energètic que porti com a conseqüència el tancament urgent, progressiu però urgent,
de les centrals nuclears.
A Alternativa Ciutadana, si s’han de sentir més còmodes amb el text, jo crec que
queda clar en l’exposició de motius de la moció, però el punt tercer de la moció,
perquè en eliminar el tema del Japó queda com a punt tercer, podria quedar redactat,
si els sembla, com “mostrar el rebuig per la instal·lació d’un magatzem temporal
centralitzat de residus radioactius a Catalunya, donada -afegir- donada la manca de
consens necessària al territori afectat”, que és un dels motius principals que de fet
queda explicat a la part expositiva de la moció, que era una de les condicions que des
del propi Estat es reclamava per instal·lar aquest magatzem de residus radioactius,
que hi hagués consens en el territori, i queda clar que no hi ha consens en el territori,
perquè ni la resta de municipis de l’entorn d’Ascó, ni Consell Comarcal, ni la

Generalitat, ni el Parlament no s’han pronunciat a favor que hi hagi, o de fet s’han
pronunciat en contra que hi hagi aquest cementiri de residus radioactius a Ascó.
Quedaria, doncs, redactat d’aquesta forma.
I fem un parell de matisacions als portaveus de Convergència i Unió i del Partit
Popular. Al senyor Xavier Reinaldos doncs home, seria cínic, com a mínim, justificar
l’energia nuclear perquè emet menys emissions de CO2 a l’atmosfera, perquè mentre
que emet menys emissions de CO2 a l’atmosfera, que ja em dirà vostè quantíssimes
n’emeten les energies alternatives, per les quals nosaltres estem apostant per
substituir l’energia nuclear, no pas per més combustible fòssil, mentre que emet menys
CO2 l’energia nuclear, com els deia, està generant uns residus radioactius que ens
generen un problema de gestió que no tenim resolt durant desenes de milers d’anys, i
a més en el seu funcionament rutinari també emeten al medi ambient radioactivitat de
forma líquida en aquells circuits que utilitzen per a la seva pròpia refrigeració, però
també de forma gasosa cap a l’atmosfera, per molt que estigui controlat. I evidentment,
com li deia, el que cal és un planteig, i com crec que queda clar a la moció, un
planteig de substitució de pla energètic ecològicament sostenible, i per tant no a partir
dels combustibles fòssils sinó a partir de les energies renovables, per poder anar
tancant les plantes nuclears.
I al Partit Popular, al portaveu del Partit Popular, els reconeixeré evidentment que som
un país dependent energèticament, però fer aquesta substitució de l’energia nuclear
per energies alternatives precisament no ens suposa cap perill de pèrdua de
competitivitat, ben al contrari, i ara els cito un altre informe en aquest cas, i de fet
també ja el vam citar, em sembla en part a l’any 2009, de la Fundación Ideas, que crec
que està lligada ideològicament al Partit Socialista Obrer Espanyol. Una fundació que
ve a dir que el sector de les energies renovables és el motor d’una nova revolució
industrial al nostre país si s’aprofita bé, i que actualment aquest sector ja dóna feina a
175.000 persones, prop de 200.000 persones a tot l’Estat, i que com més es potenciï,
més llocs de feina genera, moltíssim més, com ja els deia inicialment, que l’energia
nuclear. Per tant, està clar que la substitució de l’energia nuclear per energies
renovables no ens resta competitivitat, ben al contrari, ens aporta sectors de futur, com
des de Rubí també defensem, que podríem ser-ne un motor com a ciutat d’aquest
tipus d’indústria relacionada amb les energies netes, ecològicament sostenibles.
Donar les gràcies als grups que ens fan suport, esperem que Alternativa se senti
còmoda amb aquesta esmena i que als demés no els molesti l’afegitó, i esperar que no
haguem de tornar a presentar aquesta moció d’aquí a un any, o dos anys, perquè el
compromís continuï sense ser complert.

Senyor Reinaldos:
Sí, gràcies, senyora Alcaldessa. Res, una matisació. Jo li explicava la paradoxa
respecte al tema del canvi climàtic, i ara li vull explicar també una altra paradoxa,
senyora Marta Ribas, que és aquesta paradoxa que vostès tenen entre el fer i el dir.
Miri, a vostès aquí se’ls ha omplert la boca d’energies renovables, i vostès, amb la
seva responsabilitat al capdavant del Departament de Medi Ambient, darrerament han
intentat impulsar un programa d’energies renovables, eòlica bàsicament, que els jutjats
ens han paralitzat perquè vostès, que parlen de l’ecologisme actiu, es van deixar de fer

una avaluació ambiental. És a dir que per tant, home, miri, lliçons d’ecologia, de
sostenibilitat, etc, etc, les justetes, és a dir, jo li feia una paradoxa, i ara li poso una
altra paradoxa, és a dir, vostès que es declaren partidaris de les energies renovables i
demés, quan fan un pla per produir mil megawatts d’energia elèctrica mitjançant
energia eòlica van i la “pífien” perquè es deixen una cosa tan simple com és fer una
avaluació ambiental. Probablement és perquè a la millor és creien que vostès estan al
capdavant del Departament de Medi Ambient i no havien de complir la normativa de fer
una avaluació ambiental que vostès també ens demanaven a tots i per a tot.
Segon tema, el tema de Fukushima. També contextualitzem-lo. Escolti’m, allà hi ha
hagut un gran terratrèmol, hi ha hagut un gran tsunami, i és quan han fallat els
sistemes de seguretat, i jo crec que també hem de posar més incís pel que fa
referència als sistemes de seguretat.
Per tant, plenament d’acord en substituir els combustibles fòssils, plenament d’acord
en el tancament progressiu de les centrals nuclears, plenament d’acord amb les
energies renovables, però escolti’m, vostès també entre el fer i el dir agafin-se que de
vegades no tot ho fan bé, i en segon lloc també ens agradaria trobar-nos moltes
vegades que vostès no estiguin amb aquells que estan en contra de la implantació de
parcs eòlics perquè afecten l’àmbit paisatgístic, és a dir, que per tant, si fem una
aposta, fem-la en global, sabent que tothom haurem de fer renúncies.

Senyor Páez:
Gracias, señora Alcaldesa. Yo quería decir dos cosas. Una ya la ha dicho el señor
Reinaldos, que era sobre la paralización del Plan Eólico porque no se habían hecho
unos informes de impacto medioambiental, etc, etc. Y las otras cosas que quería decir
es que cuando hablamos de un plan, un plan integral y un plan energético, tampoco
nos tenemos que olvidar de las redes y del transporte, porque claro, muchos parques
eólicos, fotovoltaicos, etc, etc, pero aquello después hay que llevarlo, hay que
transportarlo, hay que integrarlo en el sistema, y luego vienen los problemas de que se
paraliza, de que por aquí no, de que vamos a hacerlo un poquito más allá, de que no
se hace ni por aquí ni por allá, etc, etc.
Agilicemos también las cuestiones administrativas, por ejemplo, una central eólica en
Tarragona, la central eólica de #, que después de once años aún no ha completado los
trámites administrativos, pues claro, así, si paulatinamente se tiene que ir
substituyendo, y para poner en marcha una central eólica hacen falta once años, pues
ya vamos, ya vamos.

Senyora Ribas:
No volia allargar això, però només un matís. Senyor Reinaldos, si ho explica, ho
expliquen tot, o senyor Páez, que també ha fet referència a l’explicació del Xavier
Reinaldos. Crec que és ara el seu conseller de Medi Ambient qui ha recorregut
aquesta sentència judicial perquè aquest informe mediambiental no calia perquè ja
havia estat fet en la part inicial del pla, però és igual, jo crec que no ens hem de posar
a discutir aquí el procés judicial sobre aquest tema, són ganes de posar en dubte als
que ens ho creiem de debò el tema de les energies renovables, la gent d’Iniciativa i

Esquerra Unida, aquí dintre podem discutir tot el que vulguin, fora crec que li posaran
bastant en qüestió la resta de la ciutadania.

Senyor Reinaldos:
En referència respecte del que ha comentat dir-li que recentment, qüestió d’hores o
dies, no s’ha admès a tràmit el recurs que va presentar el Departament de Territori i
Sostenibilitat, i que prou feina han tingut els serveis jurídics centrals de la Generalitat, i
li puc dir d’experiència directa tot i no formar part del Govern de Catalunya, per intentar
articular aquesta defensa, però ja li confirmo que no ha estat admès a tràmit aquest
recurs, i que per tant, a la pràctica, el Pla d’Energies Eòliques ha de començar de zero
una altra vegada.
La votació dóna el resultat següent :
-

vots a favor (12-PSC, 4-ICV-EUiA, , 2-ERC, 2-CIU, 2-ACR)
vots en contra (3-PP)
abstencions (-)

*05MO010411*MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA SOBRE ELS
COMPROMISOS INCOMPLERTS DE RETIRAR SÍMBOLS FRANQUISTES I
D’INSTAL·LAR UN MONUMENT COMMEMORATIU A LA PL.DE LA REPÚBLICA
Aquest mes d’abril es commemora el 80è aniversari de la proclamació de la Segona
República espanyola, una forma d’Estat que la ciutadania espanyola es va dotar de
manera democràtica, i que va ser truncada pel cop d’estat militar del 18 de juliol de
1936.
Aquell cop d’estat ens va dur a una de les etapes més crues de la nostra història: el
règim franquista. Una etapa basada en l’opressió i en la imposició, de les quals ja ens
hem deslliurat, però que encara resten elements que ens les recorden.
Si des del consistori es vol vetllar per la cultura del respecte i de la pau i per defensar
tots els elements que siguin propers a aquesta manera de fer, és necessari mostrar un
rebuig contundent dels diferents vestigis d’emblemes feixistes, com el jou i les fletxes
que inclou l’emblema de la Falange, i que encara és visible a les plaques indicatives
dels habitatges de protecció oficial construïts als anys 50, 60 i 70.
Atès que el Congrés i el Senat de l’Estat, amb l’aprovació de la Llei de la Memòria
Històrica, condemnen la dictadura de Francisco Franco i, entre d’altres mesures,
ordenen la retirada de tots els símbols i monuments públics que honrin o recordin al
franquisme, exaltin la sublevació militar i la Guerra Civil.
Atès que en aquest mateix Ple es va aprovar una moció el dia 3 d’Abril de 2006 sobre
la substitució de les plaques amb simbologia franquista dels edificis de protecció oficial
privada a la ciutat i encara hi queden presents moltes d’elles.

Atès que el 24 d’abril de 2008 es va tornar a ratificar l’acord en una altra moció de Ple.
Atès que les plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni
tampoc són elements informatius.
Atès que el símbol del jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de
1978.
Atès que el 29 d’abril de 2005 també es va aprovar per Ple una moció instant l’equip
de govern municipal a instal·lar un monument commemoratiu a la pl.de la República de
la nostra ciutat, per retre homenatge als ciutadans i ciutadanes que van lluitar per la
democràcia i contra la repressió franquista.

El grup polític d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER- Que es doni compliment als acords aprovats per aquest Ple en les mocions
citades a la part expositiva de la moció i que inclourien:
• la realització d’un inventari exhaustiu dels símbols franquistes que encara
perduren a la ciutat de Rubí, aprofitant la informació ja existent al Memorial
Democràtic
•

Que s’iniciï una campanya informativa als veïns i veïnes dels edificis on hi
hagi encara símbols franquistes, on s’informi de la voluntat del Ple de retirar
de forma gratuïta aquesta simbologia

•

Fer arribar als òrgans pertinents del nou govern de la Generalitat l’acord
que s’ha pres en aquest Ple per a que facilitin aquesta retirada i les plaques
que haurien de substituir aquests símbols.

•

Instal·lar, abans de l’abril de l’any vinent, un monument commemoratiu a la
pl.de la República. Si donada la situació de crisi no hi ha d’haver pressupost
per a adquirir una nova escultura commemorativa, reaprofitar algun element
ja existent i fer-ho amb consens amb l’Associació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica i Democràtica de Rubí Neus Català.

SEGON - Traslladar aquests acords a les entitats de la ciutat que es cregui
convenient, i especialment a l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica
i Democràtica de Rubí Neus Català.
Intervencions :
Senyor Águila :
Bona tarda. A veure, aquest mes d’abril es commemora el vuitantè aniversari de la
proclamació de la Segona República, que va ser truncada per l’Alzamiento Nacional
feixista. Bàsicament el que volem demanar amb aquesta moció és que es compleixin

els acords a què es van arribar el 3 d’abril del 2006 sobre la substitució de les plaques
franquistes de la ciutat. La moció del 24 d’abril del 2008 que tornava a ratificar la moció
que es va aprovar dos anys abans, i la moció del 29 d’abril del 2005 que demanava
dignificar la Plaça de la República.
Bàsicament els acords que demanem que es facin és fer un inventari a partir del que ja
existeix fet per Memorial Democràtic. Retirar la simbologia franquista dels habitatges
de protecció oficial que encara resten a la ciutat com algun altre possible símbol que
pugui quedar a la ciutat. Fer arribar aquest acord a la Generalitat, i abans de l’any
vinent dignificar la Plaça de la República d’alguna forma, ja sigui reutilitzant algun altre
símbol, algun altre monument, o buscant alguna altra forma de dignificar la Plaça de la
República.

Senyor Giménez:
Sí. Ja vam votar a favor al 2006 i al 2008 en aquesta moció, per tant novament hi
votarem a favor. Aquí aprofito per fer de nou la reivindicació que des d’Alternativa
Ciutadana venim fent des de fa anys, i de fet des del mandat passat, sobre la manca
de compliment i d’execució de les mocions aprovades en el ple, en aquest ple. Tercera
vegada que votem aquesta proposta. Aquest és un exemple més de què no s’està fent
prou esforç perquè es portin a terme les mocions aprovades. Creiem que és un fet
greu que el govern no estigui aplicant el mandat del ple, que recordem que és el
màxim òrgan decisori d’aquesta institució on estem. I ja ho hem demanat de diverses
formes, però vostès al final penso que realment a vegades no tenen la voluntat.
Creiem que això és una de les coses que desacredita i deteriora l’actual sistema
democràtic, i per tant, des d’Alternativa Ciutadana treballarem per canviar aquesta
inexplicable dinàmica que el Govern no faci les coses que mana al ple.
Gràcies.

Senyora Tubau :
Molt ràpidament. Des d’Esquerra hi votarem a favor, evidentment, igual que vam fer
les altres vegades, i a més a més creiem que els acords que es prenen per ple i que
no s’acaben complint, és veritat, s’han de tornar a passar pel ple, i aquestes coses no
haurien de passar, i menys encara quan fan referència a temes de memòria històrica.
Creiem que a una ciutat com Rubí és indigne que encara tinguem els símbols
franquistes que hi ha a les parets d’alguns edificis de protecció oficial, i per tant
demanem que sí, que es facin efectiu aquests mandats, igualment en el tema de la
dignificació de la Plaça de la República, que aquest any fa vuitanta anys i no podrà
tenir un monument digne, tal com s’havia previst.

Senyora Querol:
No farem intervencions, ens remetem a les intervencions fetes en plens anteriors
respecte al tema, i per tant ja anunciem que el nostre vot serà d’abstenció.

Senyora Meneses :

Gràcies, Alcaldessa. Primero quería comentar, decir a Alternativa que parece que no
se cumplan ninguna de las mociones que se aprueban en el pleno, y la gran mayoría
de las mociones creo que se cumplen, y creo que estaremos todos de acuerdo.
Y bueno, con respecto a la moción que nos ocupa, dir que el Partit Socialista, com a
membre de la comissió per la República, sempre ha participat en els actes
commemoratius d’homenatge a la Segona República i a tots els ciutadans i ciutadanes
que van defensar els valors democràtics. En conseqüència, evidentment, donarem el
nostre suport a la moció presentada per Iniciativa i Esquerra Unida.
Pel que fa a l’inventari dels símbols franquistes, dir que excepte la simbologia
falangista que sobreviu en alguns habitatges construïts durant l’època
preconstitucional, a nosaltres no ens consta que a la nostra ciutat continuï existint cap
altre símbol que recordi la dictadura franquista, i per descomptat cap edifici públic
conserva aquest tipus de simbologia, ni tampoc en la via pública hi ha monuments,
noms de carrers o un altre tipus simbòlic relacionat amb el règim franquista, tal com
estableix la Llei de la Memòria Històrica, aprovada pel Parlament Espanyol al
desembre del 2007, que aquest ajuntament compleix, com no podia ser d’una altra
manera.
No obstant això, revisarem i posarem al dia, si cal, el cens del memorial democràtic,
que comptabilitza un total de 36 plaques de simbologia falangista a la nostra ciutat. I
com que crec que existeix aquesta voluntat de l’equip de govern, hem demanat al grup
d’Iniciativa CV, al senyor Águila, la supressió de l’últim paràgraf de la part expositiva
d’aquesta moció.

Senyor Águila:
No, per nosaltres cap problema. De fet el que ens interessa és que es portin a terme
els punts que hi ha. Si suprimim aquest punt cap problema, que és el punt que hi ha
abans de “atès que a dia d’avui no s’ha donat compliment...” etc.
Una altra cosa més de les plaques, estaria bé... Bé, ja ho posa, “traslladar els acords a
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Rubí Neus Català”,
podrien ajudar a l’Ajuntament a detectar alguns altres símbols i altres plaques que no
surten a l’inventari del Memorial Democràtic, i ens podria ajudar l’associació a acabar
de tancar aquest inventari.

Senyora Menese:
Val, doncs ens posarem en contacte amb l’associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica.

Senyora Alcaldessa:
Jo volia fer només un apunt, si no hi ha més intervencions, que és que la Plaça de la
República es va arreglar íntegrament fa pocs anys, o sigui, “per la dignificació de la
plaça” dóna la sensació que està allà feta caldo i no és veritat perquè es va remodelar

absolutament. Segurament no s’ha fet el monument, però la Plaça de la República es
va dignificar i es canviar absolutament.
I una altra cosa, senyor Giménez, segurament algunes mocions no s’han complert,
però la majoria sí, per tant, això que sistemàticament no es fan, no s’acompleixen les
mocions, no és cert. Volia simplement puntualitzar.

La votació dóna el resultat següent :
-

vots a favor (12-PSC, 4-ICV-EUiA, , 2-ERC, 2-CIU, 2-ACR)
vots en contra (-)
abstencions ( (3-PP)

*06MO010411* MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU DE SUPORT AL CORREDOR
FERROVIARI DEL MEDITERRANI PER MERCADERIES

Estem en una situació de crisi global, que en el cas del nostre país ens està afectant
d’una forma més intensa que la resta de paísos de l’espai europeu. Mentre països com
Alemanya estan creixenet en ritmes superiors al 3% del PIB, en el cas nostre encara
estem vivint una època de dificultats econòmiques tant en l’àmbit públic com en el
privat.
És evident, i el cas alemany ho posa de manifest, que la recuperació econòmica vindrà
de la recuperació de l’activitat industrial i de la internacionalització de la nostra
economia, és a dir, de les exportacions.
Es parla en l’actualitat d’una reindustrialització de la nostra economia, de forma que
l’economia industrial, l’economia dita productiva agafi el relleu com a motor de
creixement dels sectors que fins el 2008 havien liderat el creixement econòmic.
Rubí ha estat una ciutat industrial i ho vol continuar sent, de fet el recent signat Acord
de Desenvolupament Econòmic i Social (ADES) fonamenta en la indústria i la seva
evolució la base del creixement econòmic de la nostra ciutat.
Per tal de tenir indústria innovadora, i de valor, és necessari que des de Rubí també
apostem per la internacionalització de la nostra indústria i en part això passa per tenir
unes bones infraestructures de transport de la producció pròpia.
Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords:
1. El Ple de l’Ajuntament de Rubí dona suport a la priorització com a
infraestructura ferroviària preferent el corredor del mediterrani de transport de
mercaderies, que permeti un transport ferroviari de mercaderies modern, ràpid i
d’ample europeu que connecti els nostres ports però també els nostres territoris
amb els principals mercats europeus.

2. Reivindicar la construcció d’una estació de mercaderies i viatgers a l’entorn de
la ciutat de Rubí (la implantació estaria condicionada per les necessitats
tècniques).
3. Comunicar aquest acord, als governs de Catalunya, de l’estat, la Comissió
Europea, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i Congrés dels
Diputats.
Intervencions :
Senyor Reinaldos:
Senyora Alcaldessa, res, molt breument, simplement no presentarem moció, però si
poguessin vostès adecentar també el monument del Foment de la Sardana, que va ser
objecte d’una moció nostra i crec que encara no s’ha fet, tindríem un saldo més
favorable.

Senyora alcaldessa:
El monument del Foment de la Sardana es va netejar quan es va posar a la Plaça de
la Sardana, te’n recordes? Perquè jo sí que me’n recordo.

Senyor Reinaldos:
Vam demanar dignificar. Vam demanar dignificar, vam demanar dignificar, senyora
Alcaldessa.

Senyora Alcaldessa:
Una altra cosa és demanar un de nou, però el que hi havia es va netejar i es va posar
de nou a la nova plaça.

Senyor Reinaldos:
Bé, si el dignifiquem doncs estarem tots més contents.
Bé, aquesta moció és molt simple, creiem que està plenament d’acord amb els
objectius de l’ADES, que aposta per una reindustrialització. Sembla ser que la
recuperació econòmica passa també per un dinamisme més gran del sector industrial i
de la indústria de valor afegir, pensem que Rubí ha de jugar un paper clau en aquest
punt, com diu el mateix acord de desenvolupament econòmic i social, i en aquest sentit
seria molt important que des d’un punt de vista logístic hi hagués una accessibilitat de
les nostres mercaderies per xarxa ferroviària als principals mercats europeus.
El que demanem és instar que l’eix ferroviari de mercaderies sigui un eix prioritari
d’inversions, tot i que a nivell de la comissió som conscients de les dificultats
pressupostàries, i així va quedar de manifest en una visita que va fer un grup
d’eurodiputats ara fa qüestió de quinze dies, i que en tot cas puguem tenir al nostre
abast també una estació de mercaderies i viatgers, sense emmarcar-la en el mapa
perquè no volem entrar en controvèrsies, i des d’un punt de vista tècnic sembla ser
que si és una línia d’alta velocitat adaptada també a l’ús de mercaderies, necessita x

metres de línia recta que malauradament no cauen dintre del nostre municipi, tenint en
compte l’últim revolt del traçat previst.

Senyor Serra:
Gràcies, Alcaldessa. Bona tarda. Bé, el nostre grup es congratula que vostès portin
avui aquesta moció al ple. Moció de suport a la priorització del corredor ferroviari del
Mediterrani com eix preferent de transport de mercaderies, i que sense dubte és una
infraestructura bàsica per al desenvolupament industrial que necessita la nostra ciutat.
Torno a repetir que ens gratulem que vostès ens donin suport a un projecte que el
PSC portava al seu manifest-programa per a les eleccions al Parlament Europeu del
2009, que va ser promogut pel Grup Parlamentari Socialista europeu, amb la seva
vicepresidenta Maria Badia al capdavant. Projecte que va rebre un important impuls
durant la presidència espanyola de la Unió Europea, que lògicament està presidida per
un socialista, pel senyor Rodríguez Zapatero, i que el Govern d’Espanya, també
socialista, ja s’ha compromès a destinar 51.300 milions d’euros, dels quals ja s’han
executat 8.400.
Lògicament nosaltres li donarem suport a aquesta moció, com no podria ser d’una altra
manera. Però ja els anticipo també que els hi donarem suport a altres, que ja que
parlem d’infraestructures ferroviàries, una altra que podríem presentar per recolzar la
segona estació del ferrocarril ja contemplada a Rubí, i concretament a la Llana.
Gràcies.

La votació dóna el resultat següent:La proposta s’adopta per unanimitat

*07MO010411*MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE L’APLICACIÓ DE LA
LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS I EN PARTICULAR DELS GOSSOS

MOCIÓ SOBRE L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS I EN
PARTICULAR DELS GOSSOS.

Moció que presenta el grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Rubí pel seu debat en
el Ple de l’Ajuntament de Rubí.
ANTECEDENTS
L’aplicació de la llei de protecció dels animals està suposant noves obligacions pels
Ajuntaments amb partides econòmiques creixents i dificultats per controlar el nombre
de gossos recuperats per l’administració i que no es poden retornar als seus
propietaris per desconeixement i manca d’identificació.

Entre d’altres la llei prohibeix el sacrifici, i obliga al manteniment d’aquests animals en
gosseres.
La no adequada aplicació de la llei des de l’àmbit municipal incorpora uns costos
creixents, que en època de crisi són objecte d’atenció i de voluntat de reducció.
No obstant tenim casos d’èxit en l’aplicació de la llei que han comportat reducció de les
partides pressupostàries destinades a la protecció i manteniment de gossos i
exemples d’èxit en la gestió de gosseres que poden ser d’aplicació a la ciutat de Rubi,
amb la voluntat doble de fer complir adequadament la llei en el seu contingut però
també en el seu esperit de protecció dels animals i fer-ho en un cost raonable per la
ciutat.
En aquest sentit, una adequada campanya d’instal·lació de xips en els gossos
domèstics en coordinació amb els veterinaris de la ciutat, una modernització i
actualització dels aparells de la policia local per la identificació dels animals i en darrer
terme un seguiment dels gossos en gossera i l’impuls a un programa d’adopció de
gossos pot ser la via adequada per donar compliment a la llei.
Per tot aixó el Ple de l’Ajuntament de Rubí insta al govern municipal a:
1. Per aconseguir una millor identificació dels animals, s’impulsarà amb acord
amb els veterinaris i clíniques veterinàries de la nostra ciutat una campanya per
inserir xips en els gossos un reglament de seguiment dels gossos en la
gossera, per tal d’avaluar el seu estat i cura en les instal·lacions.
2. Reforçar la campanya d’adopció de gossos que permeti en darrer terme la
sortida de l’animal de la gossera i reduir la seva estada per tal de reduir també
les despeses de manteniment.
Intervencions :
Senyor Reinaldos:
Sí, senyora Alcaldessa. He tingut un problema que després hem verificat amb el
senyor Velasco que no m’ha permès expressar que acceptàvem la transacció del Grup
Socialista per motius personals meus, i he hagut de seguir la contraproposta via
dispositiu de Blackberry, i en el dispositiu de Blackberry no apareixien tatxades les
parts que havíem parlat en una reunió prèvia, i això m’ha impedit a mi, personalment,
explicar que acceptàvem la transacció quan s’oferia el Grup Socialista, i que havíem
comentat amb el mateix senyor Velasco. Per tant, comunicar que per un problema
meu acceptem la transacció que ha ofert el Grup Municipal del PSC, que ha estat
comunicada per correu electrònic a tots els grups municipals, i que la voluntat en
aquest cas és millorar l’aplicació a la nostra ciutat de la Llei de Protecció d’Animals, i
també aconseguir un cert equilibri econòmic en aquest servei que per llei estem
obligats a prestar des del municipi.

Senyor Giménez:

Sí, nosaltres votarem a favor d’aquesta intervenció, i vull fer una reflexió. Nosaltres
demanaríem que aquesta llei, vostès que tenen representació a nivell estatal, se la
replantegessin, perquè té un cost molt gran, i bé, sembla que seria acceptable pensars’ho una altra vegada. Gràcies.

Senyora Ribas:
Sí, evidentment farem suport a aquesta moció, tot i que trobem a faltar un punt que
m’havia semblat entendre quan fa un mes ens va anunciar en Sr. Reinaldos que
pensava presentar una moció d’aquest tema, precisament en la línia de com fer més
econòmicament sostenible la gestió de la Llei de Protecció dels Animals, que seria
crear o facilitar, o promoure que es creï a Rubí el servei de, diguem-li gossera perquè
ens entenguem, però de protectora, on recollíssim els animals abandonats a la nostra
ciutat, però on també potser podríem estar donant servei a altres ciutats veïnes, i per
tant ens sortiria més econòmic, més ecològicament sostenible també pel tema del
transport dels propis animals, més econòmic per a la nostra ciutat que haver d’estar
pagant el servei a una altra ciutat, i fins i tot podríem estar prestant el servei a altres
ciutats, i per tant recollint alguns ingressos. Creiem que ens passa a nosaltres i ens
passa a més ciutats del nostre entorn, i que si som els primers en instal·lar-ho, igual
serem els que ens durem el gat a l’agua, mai millor dit.

Senyor Velasco:
Gràcies, Alcaldessa. En relació al que acaba de comentar la senyora Ribas, comentarli que la ubicació d’un centre de manteniment d’animals, de gossos, no és fàcil
d’ubicar, no es pot ubicar al costat d’una zona residencial perquè tots sabem els
problemes que va haver-hi en el període de govern d’Iniciativa, i no per culpa
d’Iniciativa aquesta vegada. En la zona d’urbanitzacions, les queixes veïnals que hi va
haver en el seu moment, i comentar-li que en la definició del planejament urbanístic
que estem treballant i que esperem portar a terme durant els propers mesos hi ha
ubicacions d’equipaments destinats per a una protectora d’animals i per a un centre de
manteniment d’animals, lluny de zones residencials, hi ha un per exemple, que tinc al
cap, que està al costat de Can Calopa, que és una zona suficientment lluny perquè no
hi hagi cap tipus de problema. Hi havia altres, però l’efecte altaveu que pot arribar, si
estan en zones altes enfocades en una vessant enfocada cap a zona residencial és
molt complicat de col·locar, i que la nostra intenció és aquesta, en el moment en què
tinguem aquest equipament treballar perquè això sigui una realitat.
En relació a la moció, definir-los que agraïm l’acceptació de la proposta que els hem
fet als membres de Convergència i Unió, i que aquesta eliminació no és una eliminació
perquè nosaltres estem en contra sinó perquè ja s’està fent el tema de protocol
d’actuacions, hi ha un protocol establert en relació amb l’empresa que fa el
manteniment de gossos, quan l’animal està perdut, està abandonat, es truca a aquesta
empresa, a no ser que amb aquest gos hi hagi perill per a la vialitat o per a la circulació
perquè estigui a prop d’una carretera i el gos sigui tranquil en aquest cas sí que la
policia agafa el gos d’una forma autònoma, si no es truca, perquè un gos que està
perdut entre por i agressivitat pot ser perillós que l’agafi una persona que no tingui
coneixements. Aquest animal, en el moment en què s’agafa és llegeix, o sigui, es mira
si està identificat amb un lector de xips que la mateixa empresa porta a Rubí, i si dóna

positiu, si hi ha una identificació, es truca al propietari perquè al gos no se l’emportin
fins al centre d’acollida i vagi el propietari a buscar-lo, sinó que directament ve a
buscar-lo a Rubí.
Si no té xip, el gos passa al centre d’acollida, als vint dies aquest animal ja es pot
esterilitzar i s’identifica, perquè aquest animal ja passa a ser propietat de l’Ajuntament,
passa a ser de propietat municipal, i aquest animal si no s’adopta, si al final el que diu
l’experiència és que si als primers sis mesos l’animal no s’adopta normalment les
possibilitats d’adopció són molt petites, perquè la gent normalment el que vol és un
cadell, un animal petit, aquest animal acabarà els seus dies en el centre d’acollida en
què està, perquè Rubí no es va acollir, perquè en aquells moments, abans del 2007 ho
estava portant Terrassa i Terrassa no ho feia, Rubí no es va acollir a la moratòria per
la qual hi ha alguns municipis que sí que fan eutanàsia dels animals, entre ells Sant
Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, La Roca del Vallès, Cerdanyola o el Prat de
Llobregat, aquests sí que tenen moratòria, inclús tenen una pròrroga d’aquesta
moratòria per la qual sí que poden eutanasiar.
El problema d’adopcions, com vostès sabran, a la pàgina web de l’Ajuntament hi ha
una plana de “gossos de Rubí”, podem dir, amb gossos que estan a la protectora, que
estan a Help Guau que és l’empresa que ens fa això, però tenim una pàgina web,
tenim un link amb què podem anar directament a la pàgina web d’aquesta protectora,
d’aquest centre de manteniment, hem fet publicacions a la ciutat, per Sant Galderic es
va fer la primera fira d’adopció a Les Torres, que em sembla que es van adoptar set
gossos. S’ha fet una altra, s’ha fet una altra parada diguem a Mercadal, la previsió és
fer tres, quatre més, si aquesta empresa continua, perquè ara mateix està en licitació
aquest tema, és fer quatre actes més al llarg de l’any, i la col·laboració amb veterinaris,
aquest any el que volem fer és exactament això, el que volem fer és parlar amb els
veterinaris, portar-los des de publicitat, informació de les zones d’esbarjo que tenim
per a gossos, la informació perquè es censin els animals al cens municipal de gossos,
i recordar-los als veterinaris l’obligatorietat que tenen per llei, pel text refós de la Llei de
Protecció dels Animals, l‘obligatorietat que tenen de quan porta un animal qualsevol
ciutadà, de comunicar-los que aquest animal s’ha d’identificar. Jo crec que amb
aquesta feina, feina de millorar les adopcions i millorar les identificacions, aquest
problema, que tal com bé diu el company d’Alternativa Ciutadana és un problema que
és exponencial, perquè tal qual està definida la Llei és exponencial, anirem
minimitzant-lo al màxim possible.

La votació dóna el resultat següent : La proposta s’adopta per unanimitat
**MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE
TRANSPORT DE VIATGERS LÍNIES B8 SANT CUGAT DEL VALLÈS-RUBÍ-LES
FONTS, TERRASSA-HOSPITAL DE TERRASSA-SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Intervencions :

Senyor Reinaldos:
:
Nosaltres pensem que aquesta moció la podríem aprovar perfectament per junta de
portaveus, però no ens sembla correcte que es faci referència amb noms i cognoms a
una persona que no és càrrec polític del Govern de la Generalitat, que és la
subdirecció general, que en tot cas es fes referència a la Direcció General, o
simplement al conseller de Territori i Sostenibilitat, i tampoc instar a què aquest
senyor, que és un subdirector i que per tant no és càrrec de lliure designació sinó que
és de carrera funcionarial, tingui l’obligació de comunicar a l’ajuntament de Rubí.
Nosaltres, si això se substitueix pel conseller o per la Direcció General, que
evidentment sí que són càrrecs polítics, aprovaríem la moció. No hem pogut comentarho amb el grup d’Alternativa Ciutadana, però és fer simplement aquest comentari que
no ens sembla correcte. Si el que vol el grup és que aquesta persona s’informi, doncs
òbviament nosaltres no donaríem suport a la moció.

Senyor Giménez:
Tot i que aquí estem vehiculant una moció que va ser redactada per l’associació de
veïns de Les Torres, jo entenc, pel que he rebut d’explicacions d’ells, que aquí estarien
d’acord, llavors acceptem això.
Em queda molt clar això que no hi figuri el nom d’aquest senyor i que hi figuri, per
exemple, la Direcció General de... Transport i Mobilitat, i l’altre punt que vostè
proposava canviar era sobre que no hi hagi l’obligació aquí...

Senyora Alcaldessa:
Senyor Giménez, defensa o passem a votació? O passa per junta de portaveus.
Passaria per junta de portaveus, no? val. Val, gràcies.

RENUNCIA DE REGIDOR
Vist l’escrit presentat pel Sr. Sergi Garcia i Roig, regidor d’aquest Ajuntament electe
per la llista d’Alternativa Ciutadana de Rubí-Candidatures Alternatives del Vallés, pel
qual comunica la seva renuncia a l’esmentat càrrec de regidor, amb efectes a partir
d’aquesta sessió ordinària del Ple d’1 d’abril d’enguany
Atès que en la llista electoral esmentada la candidata següent era la Sra. María Isabel
Martinez López
De conformitat amb allò establert als articles 19.1, 182.1 i concordants de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General; art. 9.4 a) del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, així com la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central, el ple ACORDA:

Prendre coneixement de la renuncia abans esmentada i sol.licitar a la Junta Electoral
Central que expedeixi credencial de Regidor a favor de la persona següent en la llista
electoral d’Alternativa Ciutadana de Rubí-Candidaturas Alternatives del Vallés. Sra.
María Isable Martínez i Lopéz

SESSIÓ DE CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN

Senyor Giménez:
Sí, tinc diversos precs i diverses preguntes. El primer és relatiu al projecte “Conviu”. Es
veu que a mitjans d’aquest mandat se’ns va demanar als grups municipals que
participéssim en un projecte que s’anomenava “Projecte Conviu”, que tenia com a
objectiu, segons vam entendre, diagnosticar i proposar millores dels aspectes socials i
sociològics de Rubí. Ens van fer diverses entrevistes a través d’unes persones d’unes
empreses que ens van reunir al carrer Prim i ens van fer omplir unes fitxes i entregar
uns documents. Llavors, voldríem saber com està aquest projecte, si s’ha abandonat, i
si haguessin ja resultats, doncs que se’ns donessin.
Un altre punt és relatiu al POUM. És un prec o una pregunta que va fer ja el grup de
Convergència i Unió el ple passat, però com que el trobem molt important volem que
no es quedi oblidat, que és que si us plau se’ns passi als grups municipals de
l’oposició els documents que l’equip redactor del POUM ha fet relatius a l’última citació
en què es troba el nostre pla urbanístic, i que entenem que explicaria les propostes
que ells fan per fer que aquest document s’aprovi novament quan s’entri a la
Generalitat. Trobem que s’hauria d’haver entregat ja, i que això no és coherent amb la
transparència que hem estat acordant recentment en aquest consistori.
Un altre aspecte és relatiu als llums que s’han instal·lat a la plaça Doctor Guardiet. Ens
preguntem per què s’han posat llums que miren cap al cel i que per tant, creen
contaminació lumínica, i a la vegada, segons entenem, incompleixen una de les
normatives municipals que tenim de contaminació lumínica.
Una altra pregunta que fem és si es podrien utilitzar les càmeres de la illa de vianants
per multar els freqüents casos d’excés de velocitat que hi ha per les nits. Freqüents
potser no tant, però sí que hi ha casos d’excés de velocitat per les nits, si es podrien
utilitzar. És una pregunta que fem. No estem dient que Alternativa Ciutadana proposi
això, però de moment volem veure, volelem saber si és possible i factible fer aquest
control.
També un altre tema és que demanem que si us plau ens responguin la petició que
Alternativa Ciutadana va fer per instància ja fa uns tres mesos sobre poder utilitzar
setmanalment una sala de l’Ateneu. No entenem per què encara no s’ha respost a
aquesta petició.
Un altre aspecte també és relatiu a una petició que vam fer ja fa més d’un any per
instància a alcaldia per poder fer una reunió amb la cap de serveis jurídics o amb qui
vostès consideressin per explicar-nos els detalls del balanç general de la situació dels

plets i els temes judicials que tenim a l’Ajuntament, i entendre què s’hauria de fer per
no perdre alguns casos que creiem que potser no s’haurien d’haver perdut. Aquesta
reunió...

Senyora Alcaldessa:
Li direm als serveis jurídics que no s’havien d’haver perdut eh, senyor secretari, als
serveis jurídics li direm.

Senyor Giménez:
S’haurien d’haver lluitat més, clar, evidentment.
Senyor secretari:
Perdoni, però aquesta no es la meva opinió.

Senyor Giménez:
Per altra banda, i per últim, ens van respondre un prec la setmana passada que tenia a
veure amb els plans de Joventut, i llavors preguntem, fruit de la resposta que ens van
donar, quan finalitzarà el Pla Local de Joventut, i així, d’aquesta forma, podrem saber
quan podrà haver, per exemple, consell municipal de Joventut o no.
I això és tot. Gràcies.

Senyor Páez:
Bueno, yo haré dos y la señora Mónica Querol hará una. No hemos tenido comisión,
de la comisión que no hemos tenido este mes pues precisamente ahí van. Una es que
me han hecho llegar, nos la han hecho llegar unos vecinos de la calle Apeles Mestres
sobre un poste, un antiguo poste de la luz, de madera, que hay a la altura del número
2-4 en la calle Apeles Mestres, que según los vecinos no está operativo y lo único que
hace es obstruir el paso. Que se pudiera hacer las instancias correspondientes para
retirarlo.
Y la otra, señor Serra, una pregunta, si a usted le consta que los conductores de los
autobuses ante cualquier incidencia con las pilonas que no puedan ocurrir, que no
puedan pasar en la illa de vianants, tienen orden de no mover el autobús, ni hacia
detrás ni hacia delante. Le explico: el pasado día 14, sobre las 7 y media de la tarde, la
pilona de la avinguda Barcelona-carrer Llobateras se quedó atascada. El autobús, que
iba dirección Can Rosés no podía pasar, y se quedó taponando la calle Llobateras,
con lo cual el tráfico de salida se quedó obstaculizado.
Un ciudadano le dijo al conductor: “No tiene nadie detrás, haga hacia atrás, y así
nosotros podremos seguir, y cuando la pilona baje, pasa usted.” Y el conductor,
palabras textuales, fue: “Yo no muevo el autobús, tengo orden de no moverlo de
donde se ha quedado obstaculizado.” Diecisiete minutos después llegó el primer
policía a la zona, y le dijo exactamente lo mismo al policía, que cuando la pilona
bajase seguiría, pero que él tenía órdenes de no mover el autobús. Resultado: 30

minutos el tráfico de la calle… Se lo puedo decir porque a ver, es que yo no tengo la
culpa de que esto ocurra debajo de la ventana de mi despacho, entonces, se lo puedo
decir porque lo oí textualmente. En estos casos siempre se eleva un poquito la voz, y a
cuatro metros se oye perfectamente, hasta yo. Y el resultado fue 30 minutos el tráfico
de la calle Llobateras cortado.
Gracias.

Senyora Querol:
Gràcies. Bé, tornem a portar un prec al ple que hem portat sovintejadament, i en
aquest cas no és per manca de no haver donat resposta als precs anteriors respecte al
mateix tema, sinó perquè constantment es van obrint sots a diferents indrets del camí
vell d’Ullastrell. És cert que fa un temps es van reparar els sots que hi havia oberts,
però en aquests moments tornen a haver-hi força sots nous, de nova creació, no sé si
han estan producte de les últimes pluges o de què però els sots hi són, i per tant els
pregaríem que procedeixin a pavimentar-los novament, perquè hi ha alguns que es
podria dir que són fins i tot perillosos.
Gràcies.

Senyora Ribas:
A veure, quatre preguntes molt concretes, i dues una mica més gruixudes. De nou un
tema d’una placa d’un carrer, senyor Serra, apunti el carrer Ma. Aurèlia Campany de la
zona Nord, que ens feien arribar que no té placa, i també d’aquest mateix carrer els
demanaríem que ens expliquin si hi ha previst, i si no quan estaria previst la poda dels
arbres.
Sobre el carrer Turó de San Mus, si no vaig equivocada, els demanaríem que ens
diguin si estan en ello o no, una queixa que hi ha crec des de fa mesos per part dels
veïns. És un carrer on hi ha doble sentit de circulació, i no hi ha cap prohibició
d’aparcar, per tant, per les dimensions del carrer quan hi ha cotxes aparcats a tot el
carrer no passen en doble sentit de circulació, i els veïns del carrer es trobem amb
què, o bé no poden sortir bé de l’aparcament, o han de fer marxa enrere quan es
troben un cotxe de cara, etc, etc. Crec que els propis veïns van sol·licitar ja fa mesos
que es prohibís aparcar, o que s’arreglés d’alguna forma almenys alguns trossos, que
es prohibís aparcar perquè es pugui mantenir aquest doble sentit de circulació, i no
han rebut resposta. Els demanaríem que ens diguin com està aquest tema.
Els demanaríem també que ens informin sobre el cost de les papereres que s’han
posat a la plaça Doctor Guardiet, amb una comparativa, si pot ser, del cost de les
papereres en el mercat d’altres marques. No sé, a qui li toqui, Via pública, no? Doncs
quin cost han tingut aquestes papereres i quan costen d’altres marques, les papereres
per a la via pública.
I com que ja els he demanat per activa i per passiva personalment a uns i altres i de
moment no ho tenim, ho faig constar també com una pregunta al ple, que se’ns faci
arribar, si us plau, als grups de l’oposició, el més aviat possible, quins espais i

equipaments es posaran a disposició de la junta electoral per a la propera campanya
de les municipals.
I un parell de temes una mica més de gruix. Demanaríem, si us plau, que se’ns
expliqui els motius pels quals a Rubí no hi ha un registre de parelles de fet municipal, i
si això comporta algun problema a la gent que ve a registrar-se com a parelles de fet,
de fa quants anys. Com a mínim la ciutadania que intenta registrar-se en el registre de
parelles de fet de l’Ajuntament de Rubí hi ha algun cas que no se l’ha registrat, o no
consta que estigui. Si és que no existeix doncs que se’ns digui per què no existeix,
perquè tenim un problema, de fet, per algunes lleis que reclamen o que tens uns certs
avantatges per estar en el registre de parelles de fet, que els ciutadans de Rubí no
tenen aquests avantatges perquè no poden fer el registre des de la via ajuntament si
és així, i només ho poden fer des del notari.

Senyora alcaldessa:
Això no és veritat perquè jo signo certificats dient si estan o no en el registre de
parelles de fet. Jo no ho conec en detall, però jo signo certificats de si estan o no
estan, per tant suposo que és que tenim un registre, perquè si no no se signaria “no
estan al registre”, el que passa és que hi ha molta gent que no ha fet aquest
procediment, i que ara demana que li fem nosaltres el certificat, i no han vingut a fer
aquest procediment, que és el que li està passant a moltíssima gent, sobretot gent
gran que es troba que no s’han apuntat i ara volem que els fem un certificat, que això
és diferent val? O sigui que aquí s’ha de distingir, hi ha el registre, el que passa és que
la majoria de gent no ha fet aquest procediment, i ara el que volen és que els fem
nosaltres el certificat, quan no s’ha fet aquest procediment. Ho dic perquè qui signa els
certificats sóc jo, eh?, i per tant sí que hi ha un registre, senyora Marta Ribas.

Senyor secretari: I jo afegeixo que aquesta mateixa setmana he inscrit tres persones.
Bé, tres parelles, aquesta mateixa setmana, o sigui que sí que existeix.

Senyora Ribas:
Bé, bé, evidentment hi deu haver hagut alguna confusió per part de la gent que ens ha
traslladat la queixa.

Senyora Alcaldessa:
Ja et dic que molta gent el que està demanant ara és que nosaltres fem un certificat
que no podem certificar perquè no estan, i estan demanant que ho fem nosaltres, per
no pagar el notari. Això és una altra cosa, eh?

Senyora Ribas:
Doncs gràcies per l’aclariment fet ja ara, i l’altre tema que demanaríem, que entenc
que això en comissió informativa ja ens ho explicaran, que se’ns expliqui com estan els
plans de retirada, soterrament, etc, de les línies d’alta i mitja tensió en el cas del

territori de Rubí, donat que darrerament han sortit informacions confuses, que se’ns
expliqui exactament com està el tema en el cas de les línies d’alta i mitja tensió de
Rubí.
Gràcies.

