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Cal vigilar amb els cops de calor
Rubí és indústria: taula de Formació Professional
Conveni amb la upc
Ajuts IBI 2012

Prevenció
per evitar
incendis

telèfons d’interès
ajuntament ...........................93 588 70 00
alcohòlics anònims ...................93 317 77 77
ambulàncies..........................93 699 58 58
ateneu municipal ....................93 588 74 73
biblioteca mestre martí tauler.93 699 84 53
bombers ...............................93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa..............93 586 67 00
cap-2 anton de borja..............93 588 45 55
cap-3 sant genís .....................93 699 17 29
casal gent gran .....................93 588 44 87
cementiri ...............................93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos) ........................93 588 73 73
correus .................................93 699 14 02
creu roja ..............................93 697 92 04
deixalleria ...........................93 699 49 95
emergències .......................................112

espai jove torre bassas ...........93 697 90 04
fecsa - endesa ........................900 77 00 77
jutjat 1 ..................................93 586 08 51
jutjat 2 .................................93 586 08 52
jutjat 3 .................................93 586 08 53
jutjat 4.................................93 586 08 54
jutjat 5.................................93 586 08 55
omic (of. consum)....................93 588 70 32
oficina de gestió
tributària (orgt) ....................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat ....................93 587 25 63
oficina local d’habitatge
(proursa)..............................93 588 66 93
mossos d’esquadra (comissaria) 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències ..............088
policia local ..........................93 588 70 92

policia local urgències .......................092
policia nacional .....................93 588 76 94
ràdio rubí.................93 588 70 00 ext. 1501
registre civil ........................93 586 08 94
rubí+d (impes, ose) .................93 581 39 00
rubí verd...............................93 591 30 03
rubí via .................................93 591 30 03
sece (enllumenat públic) ..........93 588 77 99
síndica de greuges ..................93 697 21 59
sorea (avaries) ........................902 250 370
tanatori ...............................93 588 66 55
taxi (adaptat) ..........................609 893 037
taxis rubí..............................93 699 24 89
taxis ràdio taxi .....................93 586 08 88
telèfon verd............................900 130 130
(si es truca des d’un mòbil ......93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
agost 2012
1 progrés
2 gibert
3 hidalgo-mos
4 condal
5 piera
6 parrilla
7 farell
8 espert
9 farell
10 aldea
11 espert
12 kronos
13 baradad
14 oriol
15 xapelli

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

batllori
espert
garcia
calsina
valls
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert
batllori
aldea
ruiz

setembre 2012
1 kronos
2 baradad
3 oriol
4 gibert
5 farell
6 pont
7 garcia
8 calsina
9 parrilla
10 progrés
11 xapelli
12 hidalgo-mos
13 condal
14 piera
15 valls

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés

farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09
/ espert pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / farell c. sant jordi,
25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 / gibert c. torres
oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93 699
43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4.
93 697 7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / progrés c.
verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / xapelli c. víctor català, local 22.
93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

Farmàcies obertes tots els dies: kronos (de 9 a 22 h) i
xapelli (de 9 a 21 h)

programació agost 2012 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
1-10 h
10 h

11 h

12 h
14 h
15 h
16 h
17 h

Fórmula musical
dl.: La porta de l’escenari
dm.: Rubiblocs
dc.: La porta de l’escenari
dj.: Rubiblocs
dv.: La porta de l’escenari
dl.: Guantanamera
dm.: Sonido vinilo “verano”
dc.: Guantanamera
dj.: Guantanamera
dv.: Sonido vinilo “verano”
Fórmula musical
Condició de mare
Boulevard
Corrent musical
Catsons

www.rubi.cat

18 h
19 h
20 h

www.radiorubi.fm

Rock’n’ classics
Fórmula musical
dl.: Jazz fugazz
dm.: Discoteca privada
dc.: Jazz fugazz
dj.: Discoteca privada
dv.: Jazz fugazz
21 h
Chelsea Hotel
22 h
Fórmula musical
El descans del Troglodita
23 h
dl. a dj.: Historias de la vida
dv.: Relatos para no dormir
24 a 1 h dl.: Noms propis
dm.: Serrat, cançons a la carta
dc.: Noms propis
dj.: Serrat, cançons a la carta
dv.: Noms propis

@

dissabte
1-9 h Fórmula musical
8h
Sardanes d’autor
9h
Fórmula musical
10 h Ara i sempre
11 h
Fórmula musical
15 h Amunt el teló
17-01 h Fórmula musical
diumenge
1-9 h Fórmula musical
8h
Sardanes d’autor
9h
Fórmula musical
10 h Rubiblocs
11 h
Fórmula musical
15 h Amunt el teló
23 h Relatos para no dormir
24-01 h Fórmula musical

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Mesures extraordinàries davant
situacions extraordinàries
L’Ajuntament de Rubí continua treballant i
dedicant els seus recursos per intentar
pal·liar, dins de la limitació de competències
i la limitació de recursos, els
efectes de la crisi econòmica.
En aquest sentit tenim marcada la reactivació econòmica i la cohesió social com a
prioritats des de l’inici de
mandat. Per a això, l’Ajuntament de Rubí ha impulsat un
seguit de mesures extraordinàries que intenten donar
resposta a una situació del tot
extraordinària i d’aquesta
manera contribuir a la tant desitjada recuperació econòmica i sortida de la crisi. Així
per exemple i sota el paraigua del Pla de
reactivació econòmica i ocupació de Rubí
s’impulsaran accions per a la millora dels
polígons d’activitat econòmica, per donar
suport a les PIME, comerç, economia social i
emprenedors. Continuarem apostant per la
formació de les persones a l’atur i comptarem amb un nou instrument, el Consell de
la Formació Professional, per adaptar la formació a les noves demandes i necessitats i
així guanyar en competitivitat.
També continuarem, per setè any consecutiu, impulsant les bonificacions per a l’IBI per
a aquelles persones que es trobin en una
situació de greu dificiultat econòmica tot
ampliant l’espectre d’ajudes. A aquestes
ajudes, s’hi sumen noves subvencions i
bonificacions que pretenen pal·liar la davallada d’ingressos que moltes families rubinenques estan patint... Conscients de les
dificultats que travessem, l’Ajuntament està
fent una forta aposta pel manteniment dels
serveis públics com a instrument per mantenir la cohesió social, element indispensable per a una bona convivència.

El Ayuntamiento de Rubí continúa trabajando y dedicando sus recursos para intentar paliar, dentro de la limitación de competencias y la limitación de recursos, los
efectos de la crisis económica. En este sentido tenemos marcada la reactivación económica y la cohesión social como prioridades desde el inicio de mandato. Para ello,
el Ayuntamiento de Rubí ha impulsado una
serie de medidas extraordinarias que intentan dar respuesta a una situación del todo
extraordinaria y de esta manera contribuir
a la tan deseada recuperación económica y
salida de la crisis. Así, por ejemplo, y bajo
el paraguas del Plan de reactivación económica y empleo de Rubí se impulsarán acciones para la mejora de los polígonos de
actividad económica, para dar apoyo a las
PYME, comercio, economía social y emprendedores. Continuaremos apostando por la
formación de las personas en paro y contaremos con un nuevo instrumento, el Consejo de la Formación Profesional, para
adaptar la formación a las nuevas demandas y necesidades y así ganar en competitividad.
También continuaremos, por séptimo año
consecutivo, impulsando las bonificaciones
para el IBI para aquellas personas que se
encuentren en una situación de grave dificiultat económica ampliando el espectro de
ayudas. A estas ayudas, se suman nuevas
subvenciones y bonificaciones que pretenden paliar el descenso de ingresos que
muchas familias rubinenses están sufriendo... Conscientes de las dificultades que
atravesamos, el Ayuntamiento está haciendo una fuerte apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos como instrumento para mantener la cohesión social,
elemento indispensable para una buena
convivencia.

visitem l’ajuntament
Alumnes del PTT van visitar l’Ajuntament

Alumnes del Liceo Politécnico van visitar l’Ajuntament

notícies

salud

cuidados para sobrellevar el calor intenso
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Cuidado con los
golpes de calor

Ante un golpe
de calor hay que
acudir a un centro
de emergencias

e

stamos en verano y hay que tener mucho cuidado, ya que cuando las temperaturas son
excesivamente altas, el calor puede jugarnos una mala pasada y provocar un golpe de
calor. Unas temperaturas extremas y el exceso de calor suelen producir pérdida de líquidos y sales minerales, y llevar a deshidratación y agotamiento, o un golpe de calor que
sería más grave. Ante cualquier síntoma de golpe de calor hay que trasladar a la persona a un
lugar más fresco, darle agua, mojarle y avisar a los servicios de emergencia.

En los días más calurosos hay que refrescarse

En Rubí los servicios de emergencia de salud son
el Cap Anton de Borja, el Cap Mútua i el Cap Sant
Genís (ver horarios en cuadro en la página
siguiente)

¿cómo reconocer si alguien está
sufriendo un golpe de calor?
Temperatura muy alta, dolor de cabeza, náuseas,
sed intensa, convulsiones, o somnolencia o pérdida del conocimiento son síntomas indicativos de

que una persona está padeciendo un golpe de
calor.
Ante esta situación lo que hay que hacer es, en
primer lugar, protegerse del sol y del calor. Dentro de casa tenemos que controlar la temperatura. Para ello, es útil cerrar las persianas donde
toca el sol durante el día, abrir las ventanas por la
noche para refrescar, estar en las habitaciones
más frescas, utilizar algún tipo de climatización

A tener en cuenta

Evitar las actividades al sol y cubrirse con gorras o sombreros

Buscar lugares en la sombra y fuentes de climatización

}

para refrescar el ambiente (ventiladores, abanicos, aire acondicionado, etc.). Si no tenemos aire
acondicionado, pasar como mínimo dos horas al
día en lugares climatizados, como bibliotecas,
centros comerciales, etc... También es conveniente refrescarse a menudo con duchas o toallas
empapadas de agua.

Sabías que...?

Si estamos en la calle, hay que evitar el sol directo: llevar una gorra o sombrero, utilizar ropa ligera, ir por la sombra y estar bajo un parasol en la
playa. Beber agua a menudo y mojarse la cara
puede ir bien, y hay que limitar la actividad física
durante las horas de más calor.

Hay colectivos con más riesgo
que otros a los golpes de calor

a tener en cuenta
Debemos cuidarnos los días en los que el calor
es más intenso, beber lo suficiente y vigilar la alimentación: agua y zumos de fruta, aunque no
tengamos sed; no tomar bebidas alcohólicas, evitar las comidas muy calientes y las que aportan
muchas calorías.
Además, si conocemos a personas mayores o
enfermas que viven solas, tratemos de visitarlos
una vez al día, intentar que sigan los consejos y,
si toman alguna medicación, habría que revisar
con su médico si puede afectar en la termoregulación.

Mayores de 75 años, personas con ciertas
discapacidades, las que realizan una
actividad física intensa o las que tienen
que permanecer al aire libre, bebés y
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Para emergen

Beber agua aunque no se tenga sed

Mojarse a menudo para refrescarse

notícies

incendis forestals

prevenir per evitar incendis

d
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Extremar les
precaucions
urant els mesos d’estiu s’han d’extremar les precaucions ja que és quan es
produeixen la majoria dels incendis forestals. Les altes temperatures i la
sequedat de l’ambient afavoreixen la propagació de les flames. Hem de recordar que darrere de la major part dels incendis es troba l’actuació de l’home.

És per això que una de les principals mesures que es prenen és la prohibició d’encendre foc als boscos de Catalunya des del 15 de març fins al 15 d’octubre. Per tant, qualsevol activitat que comporti risc d’incendi a Rubí, com cremar rostolls, utilitzar bufadors en obres prop de terrenys forestals, llançar coets o focs d’artifici, etc., han de ser
autoritzades prèviament per part de l’Ajuntament o per la Direcció General de Medi
Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Rubí, com cada any, ha posat en marxa el Pla d'informació i vigilància complementària contra incendis forestals (PVI) de la Diputació de
Barcelona, que estarà operatiu fins a començament de setembre. El PVI s’executa
anualment a totes les comarques de la província de Barcelona. Aquest 2012 hi participen 249 municipis, entre els quals hi ha Rubí, i 121 agrupacions de defensa forestal (ADF), a banda d’altres institucions públiques i privades. La superfície total vigilada serà de 429.247 hectàrees. Enguany, 97 vehicles i 224 persones (entre les quals
hi ha 194 informadors) participaran en l’operativa. Rubí comptarà amb un d’aquests
informadors, que també controlarà els municipis de Sant Quirze i Terrassa.
Els objectius principals del pla són evitar l'inici dels incendis forestals a través de la
dissuasió i la informació a la població, establir les estratègies necessàries per anticipar-se a l’inici i a la propagació d’un incendi forestal i detectar les flames el més ràpidament possible. Així, es designa un informador, que és l’encarregat de detectar els
incendis al més aviat possible i d’avisar els bombers. Paral·lelament, la Policia Local
també disposa d’un protocol de vigilància forestal i de seguiment.

altes temperatures i sequedat
afavoreixen
la propagació
de les flames

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I TREBALL

Rubí és indústria
L’Ajuntament crearà una taula de formació professional que
ajudi a generar ocupació
Rubí és una ciutat emprenedora de gairebé
74.000 habitants. El municipi compta amb 11
polígons d’activitat econòmica (PAE) que ocupen
una superfície de 4,4 km2. De fet, Rubí és un dels
principals motors industrials de Catalunya, però
no per això és aliè a la crisi que afecta la resta del
territori.
Durant els dos darrers anys, l’Ajuntament ha
portat a terme una feina important amb els agents
socials i econòmics de la ciutat. Fruit d’aquest treball, ara es té una visió comuna de quin ha de ser
el model de desenvolupament econòmic del
municipi, que se centra en l’aposta per la indústria com a factor diferencial. Aquesta visió i els
programes d’actuació associats es concreten en
l’Acord per al desenvolupament econòmic i social
de Rubí.
Ara, en un moment en què cal donar resposta
ràpida a les necessitats de la ciutat, el consistori
ha complementat aquestes accions de mitjà i llarg
termini amb altres que s’espera que donin els seus
fruits a curt termini, donant forma al que s’ha
anomenat Pla de reactivació econòmica i treball
de Rubí.

El Consell de la Formació Professional, que és
previst que es constitueixi al setembre, s’emmarca dins d’aquest pla i té com a objectiu impulsar
la formació professional com a marc d’innovació
en la millora de la qualitat educativa i en la generació d’ocupació.
El Consell de la Formació Professional de Rubí
serà un òrgan participatiu i una plataforma estable de treball de tots els agents educatius, socials
i econòmics que operen a la ciutat, així com les
organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional, tant la reglada com la que no ho està.
Aquesta iniciativa parteix de la necessitat de
sumar esforços per aconseguir la millor inserció
laborals dels rubinencs i les rubinenques, fomentant la formació professional i ocupacional de
qualitat i adaptant-la a les noves necessitats i
competències de l’empresa i del món productiu.
Només d’aquesta manera es podrà estar al dia dels
canvis econòmics, tecnològics i socials que s’estan
produint.
El Consell es crea amb la voluntat de complir 4
grans objectius: aconseguir una planificació cohe-

ELS POLÍGONS A RUBÍ: CAN JARDÍ

Una de les empreses del PAE és Chimigraf Ibérica, SL, guardonada
amb el premi Cambra 2010 a la internacionalització

rent a la ciutat de tota l’oferta formativa; treballar per
assolir la col·laboració del món empresarial a l’hora de
definir l’oferta formativa i la realització de pràctiques en
les diferents empreses de la ciutat; crear l’Observatori de
la formació com a eina imprescindible per a una bona
planificació; i desenvolupar programes de transició escola-treball per poder donar una resposta als joves que han
abandonat l’escola.

L’Associació Empresarial del PAE Can Jardi es va crear
el 2011. Una de les empreses destacades és Chimigraf
Ibérica, SL, guardonada amb el Premi Cambra 2010 a la
internacionalització. Aquesta companyia va ser reconeguda per la seva aposta per la internacionalització com a
estratègia alternativa a la competència del mercat local.
Actualment, Chimigraf exporta el 45% de la seva producció.
Altres reconegudes empreses del PAE Can Jardí són Basf
Poliuretano Iberia, Thyssen Krupp, Jovi, Lainco, El
Centro de Investigación de Gallina Blanca, Ruffini.

El PAE Can Jardí
Rubí necessita comptar amb una diversificació professional suficient i qualificada per respondre a la demanda de les indústries, tant dels sectors actuals com
d’aquells que presenten un gran potencial a la ciutat.
El polígon de Can Jardí és un exemple de diversificació,
ja que en els seus més de 350.000 m2 d’extensió hi ha
empreses dedicades a la indústria del metall i els components elèctrics, la indústria alimentària, el sector del
transport i magatzem, la indústria química, la tèxtil, del
plàstic, de la fusta, del paper i arts gràfiques i el comerç
a l’engròs, entre d’altres.

Any constitució: 1974
Superfície útil: 363.330 m2.
Total: 443.085 m2
Com arribar:
- Coordenades GPS:
41º28’24.15”N-2º01’26.89”E
- Autopistes i carreteres
AP7/B30 (sortida 24): Rubi Sud
- Transport públic:
Bus urbà: línia 6
Renfe Rodalies: línia 7 (Rubí)

35%

Branques d’activitat:

13%
10%

3%

1%

Plàstic

Paper i
Arts Gràf.

Fusta

Tèxtil

Ind. Metall i
Comp. Elèc.

Ind. Quím.

Energia

Hosteleria

Transport i
Magatzem

Altres

3%

Alimentació

3%
0%

Construcció

2%

8%

7%

7%

Comerç
Engrós

8%

Informació sobre els espais industrials
disponibles a cada PAE: Portal immobiliari
de Rubí: http://rubiempresa.net

Font gràfic: Ajuntament de Rubí-Promoció
Econòmica i Ocupació
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actuar davant la crisi

mesures extraordinàries

Noves accions de
suport a famílies
d

esprés del paquet d’11 mesures aprovades per l’equip de govern el passat mes de novem-

1.100.000 €
bre, sota el nom de Pla de reactivació econòmica i treball de Rubí, nous acords amb partits de l'oposició, CiU i ICV-EUiA, han propiciat unes iniciatives que permeten mantenir
addicionals per a
les principals prioritats de l’Ajuntament de Rubí: garantir la viabilitat dels serveis públics, la
accions de reacti- reactivació econòmica de la ciutat i la necessitat de fer sostenible el pressupost municipal. Aquest
paquet de mesures compta amb 1.100.000 euros addicionals d’ingressos per als exercicis 2012vació i suport a
2013 que es destinaran a 7 accions concretes.
famílies
L’acord també recull compromisos, per part del
consistori, per abordar un seguit de mesures
d’ajust i de redefinició dels serveis que tendeixen a la màxima austeritat alhora que garanteixen uns serveis essencials de qualitat, com ara
la reducció del cost d’arrendaments de locals o
de la despesa del parc mòbil municipal, o treballar projectes que tinguin menys despesa
energètica, entre altres mesures de redefinició
de serveis i gestió.

1

Accions de millora dels polígons
d’activitat econòmica (PAE)

360.000 € per a millora d’accessos, desbrossament o senyalització dels PAE de Rubí.

2

Suport a les PIME, economia social i
emprenedoria

80.000 € per a formació, la millora de la competitivitat empresarial i la recerca i tramitació
d’ajuts.

3

Suport al comerç urbà com a element
dinamitzador

20.000 € per a la implantació d’un mercat
d’artesania complementari al Mercat Ecològic,
com a element dinamitzador del municipi.

Suport a l’ocupació i formació de
persones en atur
100.000 € per a la formació al servei de la
inserció, la millora de l’ocupació i competències bàsiques.

4

5

Ajuts a les famílies

240.000 € en ajudes a famílies, treball en
xarxa amb les entitats de caràcter social, i
suport a l’accés a l’habitatge.

6

Ajudes i subvencions tributàries

200.000 € en ajudes en l’IBI a col·lectius amb
escassa capacitat econòmica i plusvàlua d’immobles a ciutadans afectats pels desnonaments.

7

Suport a l’eficiència energètica i
energies renovables

100.000 € per a bateries de condensadors d’energia reactiva i accions de millora
d’instal·lacions i equipaments municipals.

notícies

economia

el ayuntamiento aumenta las ayudas
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Nuevas ayudas
sobre impuestos
e

l Ayuntamiento aprobó en el pleno de junio un nuevo paquete de ayudas sobre algunos
impuestos municipales que se suman a los ya existentes de años anteriores. Estas mejoras
recaen sobre el impuesto de recogida de basuras para familias monoparentales, sobre el IBI
para inmuebles catalogados como patrimonio, y sobre la plusvalía en casos de dación en
pago o ejecuciones hipotecarias. Este año se mantienen también las ayudas sobre el IBI para personas mayores con escasos recursos económicos, desempleados y familias monoparentales.

Por séptimo año consecutivo, las personas mayores con escasa capacidad económica pueden
acceder a las ayudas para el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), el tributo que más grava a
las familias. Las 105 personas que se beneficiaron
el año pasado de esta subvención recibirán en casa
una autorización que deberán devolver firmada
para que el Ayuntamiento pueda consultar sus
datos en la Seguridad Social y en Hacienda y de
esta forma se ahorren tener que hacer todos los trámites burocráticos para renovar la ayuda. Las familias monoparentales también se pueden acoger a
las ayudas del IBI, así como las personas desempleadas.
La novedad de este año es que el Pleno aprobó las
ayudas en el impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía),
para casos de dación en pago del inmueble o por
ejecución hipotecaria. Así mismo se amplía la
ayuda económica a personas físicas propietarias de
inmuebles incluidos en el Catálogo y Plan Especial
de Protección del Patrimonio arquitectónico,
arqueológico y natural de Rubí y sobre la tasa de

{

recogida de basuras para familias monoparentales.
El plazo de todas estas ayudas ya está abierto y se
pueden solicitar hasta el 2 de noviembre excepto
la de plusvalías, que puede ser hasta el 31 de
diciembre.
Las bases reguladoras de cada una de las ayudas,
así como la documentación a presentar, se pueden
consultar en la web municipal, en el apartado de
trámites.

solicitud de las
ayudas
la mayoría de las
ayudas tienen de
plazo hasta el 2 de
noviembre

otras bonificaciones y subvenciones
Aparte de la tasa de basura y del IBI, el Ayuntamiento también subvenciona y bonifica el transporte urbano y el adaptado para personas mayores, las
guarderías, las escuelas de música y arte municipales, el impuesto de construcciones ICIO o el IAE,
entre otros, como el IBI de familias numerosas.
En total, el año 2011, el consistorio destinó
1.463.200 euros a subvenciones y bonificaciones
no obligatorias por ley. Si se le suman estas últimas,
el importe total de subvenciones y bonificaciones
es de 1.836.100 euros.

Ayudas municipales

Por c ent aj e

Ayuda IBI a personas en paro

Hasta el 50 % (máximo 250 €)

Ayuda IBI a personas mayores

Hasta el 50 % (máximo 250 €)

Ayuda IBI a familias monoparentales

Hasta el 50 % (máximo 250 €)

Ayuda IBI patrimonio

Hasta el 40 %

Ayuda Plusvalía

Hasta el 95 %

Ayuda Tasa Basuras a familias monoparentales

Hasta el 20 %

Más información: www.rubi.cat/tramits y en las dos Oficinas de Atención al Ciudadano: Centre (C/ Narcís Menard 13-17)
y Les Torres (Rambleta de Joan Miró). Consultar en la web los horarios.
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Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Jonatan Cobo
Regidor del Grup
Municipal del PPC

Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

l’ofensiva centralista

Davant de les retallades del
govern del PP i de la Generalitat
de Catalunya, els ajuntaments progressistes hem estat l’últim baluard de l’Estat del
Benestar.
Per responsabilitat, hem assumit prestacions bàsiques com les escoles bressol i
serveis socials que les administracions central i autonòmica havien fulminat.
Hem buscat qualsevol escletxa econòmica
per poder donar aquests serveis, sense els
quals la cohesió social dels nostres municipis es veuria greument afectada. També ho
hem fet a Rubí. Mantenir aquestes prestacions és la prioritat de l’equip de govern
socialista.
No se’ns pot escapar que el nostre afany
social és vist com un acte de rebel·lió política que per a les instàncies superiors no pot
quedar impune. Que una administració
petita i sense recursos demostri que hi ha
alternatives a l’escanyament dels ciutadans
evidencia que la destrucció de l’Estat del
Benestar no és una necessitat econòmica,
sinó una voluntat política. La del PP i CiU.
La vertiginosa pujada de l‘IVA afectarà molt
substancialment la capacitat de resposta
dels ajuntaments, ja que incrementarà el
volum de despesa. El govern de Rajoy ha
sabut desviar-ne l’atenció astutament amb
la possible i futurible reducció del 30% de
regidors el 2015. El més greu, però, és que
la tisorada preveu l’absorció de les competències municipals per part de les diputacions i altres ens centrals, la qual cosa
marca un antecedent polític irreversible. La
modificació de la Llei de bases de règim
local no només minva la capacitat de decisió dels territoris i acaba amb els serveis de
proximitat, sinó que demostra el menyspreu del govern del PP cap a la mateixa
essència democràtica, prioritzant administracions que no són escollides directament
pels ciutadans i les ciutadanes.
Aquests i altres atropellaments posen en
risc els drets de tots, els socials i els democràtics. Els ajuntaments representem
només el 3,4% del dèficit de l’Estat, però
som el boc expiatori dels abusos comesos
per uns pocs que segueixen sent els privilegiats d’aquest país. És hora de plantar cara
o aviat no hi haurà res a defensar.

“

memoria histórica económica

Que no te engañen, la actual
situación económica es causa directa de
la pésima gestión del PSOE en el pasado.
Existen decenas de datos objetivos que
así lo demuestran. La herencia del PSOE
es un 8.9 de déficit público. Han malgastado el dinero que ahora hay que conseguir a una financiación elevadísima porque no se puede recuperar en unos
meses la confianza de los mercados que
se ha perdido en 8 años, cuando por
ejemplo, Zapatero negaba que hubiera
crisis. Ahora en cambio, tenemos un presidente que dice la verdad, que asume
que estamos tomando unas medidas
dolorosas pero que traerán sus frutos a
medio y largo plazo. Más herencia socialista han sido los 5 millones de parados,
es decir un 21,5% (en el 2004 con el
gobierno del PP estaba en un 11%).
También encontramos como herencia
socialista una prima de riesgo en 400
puntos o un crecimiento nulo de la economía (en el 2004 con el gobierno del PP
la prima de riesgo estaba en 0 y el crecimiento era del 3,4% del PIB). A todo esto,
el PSOE en lugar de preocuparse de
sacar el país de la crisis, se preocupa por
ponerse detrás de una pancarta y salir a
ganar votos. Pero la hipocresía llega más
lejos. ¿Detrás de una pancarta por subir el
IVA? Todas las subidas del IVA que ha
habido en la democracia las ha realizado
el PSOE. El PP se ha visto obligado a subir
el IVA, lo ha hará por primera vez y sin
repercutir al turismo, a diferencia del
PSOE cuya subida fue generalizada.
También el PSOE bajó un 5% el salario de
los funcionarios y una larga lista que
hacen entender por qué estamos hoy en
esta situación.

Se podrá discutir lo acertado de alguna
medida, pero el PP está afrontando la
situación y trabajando para salir del lugar
en que nos han metido. Se han tomado
unas medidas dolorosas, pero son unas
medidas que van en la buena dirección y
así lo han reconocido todos los organismos internacionales.

“

transició nacional, primera
estació: pacte Fiscal

Les darreres dades del Centre
d'Estudis d'Opinió, l'organisme que analitza l'evolució de l'opinió pública al nostre
país, reflecteixen com la Transició
Nacional va avançant de forma imparable. Avui un 76,5% dels catalans són partidaris que Catalunya disposi d'una hisenda pròpia per recaptar tots els impostos. A
més a més l'independentisme ja és l'opció majoritària, un 51.1% votarien "Sí" en
un referèndum per la independència,
més del doble que el 21,1% que votaria
"No". La independència ja no fa por i no
només és desitjada sinó que serà una realitat.

Construir aquesta realitat però no és una
empresa senzilla i per tant requereix
avançar-hi amb el màxim d'unitat com
país. La crisi econòmica ha fet visible la
injustícia fiscal a la que ha estat sotmesa
Catalunya durant molt anys. Les dades
del dèficit fiscal revelen que formar part
d'Espanya costa a cada família catalana
una mitjana de 9.000 euros anuals. Això
explica, en part, perquè cada dia són més
els catalans, de diversos orígens i conviccions, els que veuen que el seu benestar i
progrés personal i familiar va estretament
lligat al destí de Catalunya.
En aquesta Transició catalana cal reconèixer que la societat va per davant de la
política i dels polítics. Mentre que els partidaris d'una hisenda pròpia representen
el 76,6% de la població, encara hi ha partits polítics que obstaculitzen la creació
d'un front polític comú, en contra del que
els seus propis votants reclamen. En l'actual situació de crisi econòmica el Pacte
fiscal és més necessari que mai. Cal pensar que entre els anys 1986 i el 2009 el
dèficit fiscal de Catalunya ha estat de
289.724 milions d'euros, el 8% del PIB
català, i això s'ha d'acabar.

Uns 9.900 alumnes començaran
el curs al setembre
9.863 alumnes de primària i secundària obligatòria s’incorporaran a les classes el 12 de setembre. El curs 2012-2013 tindrà 4 dies de lliure disposició. Una de les novetats per al curs vinent és
que el Departament d’Ensenyament ha concedit la jornada intensiva als instituts públics de
Rubí que ho han demanat. Així, els alumnes
d’ESO i Batxillerat dels instituts l’Estatut, J.V.
Foix, La Serreta i del nou Torrent dels Alous, tindran horari de matí. El Duc de Montblanc no l’ha
sol·licitat i mantindrà el mateix horari.

acr

Marta Ribas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

prou de mentides

El nou pla de retallades aprovat pel
govern Rajoy és una agressió
sense precedents als drets dels treballadors i treballadores, les persones en
atur, als que tenen una ocupació pública o als que cobren una pensió. És un
cop d’estat contra la ciutadania que se
suma a les ja moltíssimes retallades que
se’ns havien imposat des de l’Estat (gairebé sempre amb la complicitat de CiU)
i des del mateix govern català.
I tot plegat, per què? Ens deien que per
tornar a generar ocupació i riquesa...
mentida! Per fer funcionar millor els serveis públics i l’administració... mentida!
Perquè havíem estirat més el braç que la
màniga... mentida! Perquè no hi havia
alternatives... mentida! Tot plegat
només ha estat per rescatar els bancs.
És l’únic que n’hem tret: un pla de rescat
dels bancs espanyols que ens van assegurar que no pagaríem la ciutadania...
mentida! L’acabem pagant el 99% de
població que ni hem causat la crisi ni
ens n’hem beneficiat.
Ja n’hi ha prou de tant d’engany, i ja n’hi
ha prou de tanta por. Els treballadors i
treballadores, la gent a l’atur, els pensionistes, la immigració, els treballadors
públics, els regidors i regidores dels
ajuntaments... NO som els culpables
d’aquesta crisi. I tampoc som estúpids
ni estem cecs. El que hi ha darrere dels
«plans d’ajustos» segons ells, destralades contra la ciutadania per nosaltres,
és l’intent d’acabar amb l’estat del
benestar i amb la democràcia, de convertir-nos en súbdits, perquè un 1% de
la població pugui seguir enriquint-se a
base d’explotar l’altre 99%.
Davant d’això, no valen els silencis ni les
mitges tintes. Ja n’hi ha prou! Cal informar-se i mobilitzar-se i actuar. I és responsabilitat de cadascú fer-ho.
Hitler també va ser elegit democràticament, i també va instaurar les seves
mesures utilitzant la legalitat i la por i el
silenci de la seva ciutadania.

“

prou espoli. ara, república
catalana

L’espoli fiscal que patim els catalans ve de
molt lluny. La crisi econòmica evidencia la
cruesa de l’espoli social en forma de
menys benestar i més dificultats per a la
nostra gent.
Durant molts anys, els impostos dels catalans han servit perquè l’Estat espanyol
basteixi un model econòmic ruïnós, faraònic i centralista. La pertinença a un Estat
irresponsable i al llindar de la fallida és
una amenaça per al nostre futur com a
poble.
Som un país fort, amb una economia
exportadora i solvent, que no hauria de fer
cap retallada si gestionés els seus propis
recursos.
És hora de tenir la caixa dels nostres
impostos. La nostra gent mereix un futur
millor i més digne. Anem per feina! Cap a
la República catalana.
Des de Rubí treballarem sense defallir fins
a aconseguir-ho. Comptem amb tu i t’animem a participar a la campanya
www.prouespoli.cat.
• El 43% dels nostres impostos van a
Madrid i no tornen. Es tracta de 2.251
euros per persona i any.
• L’espoli acumulat des de 1986 és de
289.274 milions d’euros. El triple del que
la Unió Europea ha aportat en ajuts a
l’Estat espanyol.
• Des de l’any 2.000, l’Estat ha construït
5.000 quilòmetres d’autovies gratuïtes,
cap a Catalunya. Cost: 60.000 milions
d’euros.
• Cada català paga 95 euros l’any en peatges. A la resta de l’Estat, 30 euros.
• Estudiar a les universitats públiques
catalanes és un 51% més car que a
Madrid.
• Més de 40.000 persones no reben les
aportacions de la llei de la dependència
per l’impagament de 324 milions d’euros
per part de l’Estat.
• Sense espoli, podríem augmentar les
pensions 175 euros mensuals.
• La República catalana independent és
viable. L’economia catalana ja és global.
www.esquerrarubi.cat. @arestubau
@esquerrarubi

“

frivolitat del pp com a
resposta als desnonaments

Arran de l’ocupació de pisos buits
per part de famílies desnonades, el Partit
Popular de Rubí va donar a conèixer, a
través dels mitjans informatius locals,
una proposta que consisteix a posar en
contacte persones dependents amb
aquestes famílies per tal que en tinguin
cura a canvi de l’allotjament, afirmant
que això ja funciona a altres indrets.

Per ACR, aquest plantejament és del tot
irreflexiu. En primer lloc, les persones
dependents són aquelles que tenen dificultats per realitzar les activitats de la vida
diària i per tant necessiten l’ajuda d’alguna persona per poder fer-les. Les seves
necessitats són molt més àmplies. Els
calen atencions professionalitzades i que
ocupen temps. També la situació d’aquestes persones i les seves llars fa inviable allotjar no ja una persona sinó una
família amb les seves pròpies necessitats.
En segon lloc, l’actual normativa de la
Generalitat, tant en institucions com en
domicilis, indica que el 2015 tots els cuidadors i cuidadores han de tenir un nivell
formatiu equiparable a formació professional de grau mitjà. Així, la proposta del
PP substituiria gent formada o en formació per ocupar un lloc de treball dins del
tercer sector per persones que no estan
preparades professionalment. Ni tan sols
seria d’aplicació en aquest cas la figura
del cuidador no professional prevista a la
Llei de dependència, una normativa legal
que està sent retallada justament pel
govern Rajoy.
Amb aquesta proposta, el PP desvaloritza
la professionalitat del sector i es despreocupa de la qualitat de l’atenció que reben
els usuaris i usuàries, a més d’esclavitzar
les famílies desnonades perquè tenir
cura d'una persona dependent implica
dedicar-li tot el temps que poden requerir
per cercar feina i resoldre altres problemes. Hi ha temes que s’han de tractar
amb molta serietat.

Preinscripció a l’Escola Oficial
d’Idiomes
Les preinscripcions per a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Rubí es podrà fer telemàticament a
www.xtec.cat/eoirubi, que estarà operatiu del 31
d’agost fins al 4 de setembre. Es podran cursar
estudis d’anglès, de 1r a 4t, i de francès, de 1r a
3r, ampliant 1 curs cada idioma respecte l’any
passat. Les classes es fan en horari de tarda a
l’Institut Duc de Montblanc.
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rubí brilla

conveni amb la upc

Treball pel model
d’energia sostenible
l’

Ajuntament de Rubí, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) han signat recentment un conveni de col·laboració per als pròxims
dos anys, seguits de pròrrogues anuals, per treballar en la creació d’un model de gestió de
l’energia sostenible a escala urbana aplicable a l’entorn industrial i empresarial, al comerç
i a l’entorn domèstic i ciutadà.
energia sostenible a tots els
àmbits
l’objectiu és un
model sostenible
aplicable a tots
els àmbits

Amb aquesta aliança estratègica, Rubí avança
posicions en el desenvolupament del projecte
Rubí Brilla, que persegueix millorar la competitivitat del sector industrial a través de l’eficiència
energètica i l’ús d’energies renovables, convertint
Rubí en un referent nacional i internacional en la
gestió de l’energia.
La Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí comparteixen filosofia en aquest
sentit i així queda palès al conveni. Per una
banda, en l’acord es destaca la vocació de la UPC

sentit, la UPC ha estat reconeguda com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) pel seu
projecte Campus Energia, que abasta la majoria
dels aspectes necessaris per tal que la UPC actuï
com un agent actiu en el procés de transformació del sector energètic mitjançant la cooperació
en la recerca i la innovació.
Per l’altra, es recull que l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i Social (ADES) de Rubí, signat el març de 2009 per totes les formacions polí-

per la formació i la recerca en els àmbit de l’enginyeria i la transferència de tecnologia a l’entorn
empresarial per tal de contribuir a la millora de la
competitivitat de les empreses, el desenvolupament econòmic i el benestar del país.
La Universitat Politècnica de Catalunya disposa
d’un nombre rellevant de grups de recerca i
transferència de tecnologia integrats per professorat i investigadors experts en diversos àmbits de
l’enginyeria de l’energia i la seva gestió. En aquest

tiques i agents econòmics i socials de la ciutat,
prioritza el desenvolupament econòmic sostenible del municipi.
Amb aquest conveni es vol fomentar la relació
entre universitat i empreses, vinculant aquestes
últimes a la investigació i facilitant que puguin
descobrir nous productes i nous desenvolupaments per la seva línia de producció, amb l’objectiu de generar ocupació.

La UPC ha estat
reconeguda com a
Campus d’Excel·lència Internacional
(CEI) pel seu projecte
Campus Energia.

Activitat infantil: jocs de taula

Activitat gratuïta per a petits i grans.
Ateneu Municipal (C. Xile, 1), a les 19 h
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recomanem

Dissabte, 8 i 29 de setembre
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setembre 2012

Fins al 31 de març de 2013
Exposició: La Nit tràgica. 50 anys dels
aiguats al Vallès
L’exposició es divideix en sis àmbits temàtics: la Riera, Rubí abans de la Rierada, 25
de setembre de 1962, L’endemà, La reconstrucció i L’avui que permetran seguir el fil
històric d’una manera molt visual.
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Museu Municipal. El Castell Ecomuseu Urbà.
Horari: De dimarts a divendres de 16 a 20 h.
Dissabtes: d'11 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenges
i festius: d'11 a 14 h

Divendres, 7 de setembre
Exposició: Dones Creatives del Vallès
Mostra col·lectiva a càrrec de l'associació
Mujeres Creativas del Vallès.
Antiga Estació, sala d’exposicions, fins el 19 de
setembre. Horari: De dilluns a divendres, de 10 a
13.30 h i de 16.45 a 20.15 h. Dissabtes de 10 a
13.30 h

Dissabte, 15 de setembre

Dimarts, 25 de setembre

Activitat infantil: Recicl-Art

Especial de Ràdio Rubí en directe
des del barri 25 de setembre

Activitat creativa d'art i reciclatge. A càrrec de Show Factory
Ateneu Municipal (C. Xile, 1), de 17 a 19 h

www.radiorubi.fm, a les 18 h

Ple extraordinari

Divendres 21
i 28 de setembre

Sala de Plens de l’Ajuntament,
a les 11.30 h

Per fer salut, surt a caminar

Toc a difunts

Inscripcions: del 12 al 19 de setembre. Places
limitades.
Oficina d’Esport per a tothom (C. Joaquim
Blume, s/n) L’Escardívol.

Església de Sant Pere, a les 12 h

Conferència inaugural del curs escolar, 20122013: ‘50 anys dels aiguats del Vallès’, a càrrec
de l’home del temps Francesc Mauri, i presentació del material didàctic sobre la riera elaborat per docents de Rubí
Teatre municipal La Sala,
a les 17.15 h

Marxa de torxes commemorativa de la rierada
A càrrec de la Taula de Cultura Popular i
Tradicional de Rubí
A les 19.30 h. Consulteu recorregut a
www.rubi.cat/rierada
Programa complet d’activitats pel 50è aniversari de la
rierada: www.rubi.cat/rierada

Escaneja aquest codi
amb el teu mòbil i
consulta l’agenda
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Més informació a www.rubi.cat

Inici del cicle de tardor. Cicle de caminades per diversos indrets pels voltants de rubí, acompanyats per monitors i voluntaris

