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Visca la Festa Major!
Punt únic d’atenció
Tenir una idea té premi
Se abren las ayudas al IBI
Ninguna familia sin hogar

Festa Major 2016

DE RUBÍ

TELÈFONS D’INTERÈS
ajuntament............................ 93 588 70 00
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
atenció contra la violència masclista
(24 hores)................................ 900 900 120
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
centre cívic la cruïlla .....93 588 70 00 ext 1460
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
mossos d’esquadra (comissaria)... 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències .............. 088
museu municipal el castell ............93 588 75 74
omic (of. consum).................... 93 588 70 32
oficina de gestió tributària ......93 586 23 80

oficina de treball de la generalitat... 93 587 25 63
oficina local d’habitatge (proursa).93 588 66 93
policia local...........................93 588 70 92
policia local urgències ....................... 092
policia nacional..................... 93 588 76 94
punt d’informació de rubí.............93 587 27 60
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501
registre civil.........................93 586 08 94
servei d’impuls a l’ocupació......93 581 39 00
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
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
JULIOL
1 farell
2 lozano
3 ruiz
4 kronos
5 baradad
6 oriol
7 gibert
8 batllori
9 pont
10 garcía
11 calsina
12 parrilla
13 progrés
14 xapellí
15 hidalgo-m.

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

condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
battalé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont

AGOST
1 garcía
2 calsina
3 parrilla
4 progrés
5 xapellí
6 hidalgo-m.
7 condal
8 piera
9 sansi
10 blanca
11 cuyàs
12 batallé
13 espert
14 farell
15 lozano

PROGRAMACIÓ 2016 DE RÀDIO RUBÍ
de dilluns a divendres
8h
12 h

Rubí al dia
dl.: Solfejant per la vida
dm.: Serrat del Poble Sec
al món
dc.: Sonido vinilo
dj.: L’altra cara de la lluna
dv.: Grups municipals
Onacat
13 h
dl.: Ponme en la lista
dm.: Som solidaris
dc.: Som Joves
dj.: Desbocats
dv.: Del culto a la taberna
14 h
Informatiu local migdia i
esports
14:30 h Informatiu general La Xarxa
15 h
Això sí que em sona! 		
(selecció musical dels 60,
70, 80 i 90)
18 h
Raíces del Sur
19 h
dl.: Rubisound
dm.: Desbocats

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

ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcía
calsina
parrilla
progrés
xapellí
hidalgo-m.
condal
piera
sansi

23 h
24 h

baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53/ batallé pg. francesc macià, 23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88
/b
 lanca ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09 /
cuyàs c. milà i fontanals, 43 93 269 51 03 / 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-moscardó c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. kronos,
local 15. 93 586 06 26 / lozano pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 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 / ruiz ctra. sabadell,
95. 93 699 50 12 / sansi ctra. de Terrassa, 16-18 93 697 62 73 / xapelli
c. víctor català, local 22. 93 588 07 08.

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

www.radiorubi.fm

dc.: Del culto a la taberna
dj.: Punt de mira
dv.: Ponme en la lista
20 h
Informatiu local vespre
i esports
20:15 h Rubí al dia (resum de les
entrevistes i seccions del dia)
21 h
dl.: Som solidaris
dm.: Som joves

22 h

FARMÀCIES

dj.: Sobreviviendo
a Murphy
dv.: Rubisound
dl.: L’altra cara de la lluna
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
dj.: Jazz fugazz
dv.: Cultura Club
dj.: Jazz para nictálopes
dv.: Pulsar
dj: Serrat del Poble Sec
al món
dv.: La hora Underground

dissabte

diumenge

8h
8:30 h
9h
10 h
12 h
12:30 h
13 h
14 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
23 h

1-9 h
9h
10 h
11 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Fórmula musical
Mix Rubí al Dia
L’aventura de la vida
Onacat.cat
Solfejant per la vida
Això sí que em sona
Som solidaris
Som joves
Desbocats
Blue Beats (1a edició)
1Up Radio Team
Tunner Time

Fórmula musical
Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen
12:30 h Transmissió esportiva
15 h
Serrat: del Poble Sec
al món
16 h
Sonido vinilo
17 h
L’altra cara de la lluna
18 h
Ponme en la lista
19 h
Del culto a la taberna
20 h
RubíSound
21 h
JazzFugazz
22 h
Jazz para nictálopes
23 h
Sibreviviendo a Murphy

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)
OAC CENTRE: c.Narcís Menard, 13-17

OAC LES TORRES: Rambleta de Joan Miró, s/n

HORARI: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Divendres i vigílies de festiu (23 i 28 de juny) de 8.30 a 14 h.
Dissabtes de 9 a 12.30 h / Dissabte 25 de juny tancat.

HORARI: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h
Dissabtes tancat

HORARI D’ESTIU (del 30 de juny al 10 de setembre, ambdós inclosos):
de dilluns a divendres de 8 a 14 h. Dissabtes tancat.

HORARI D’ESTIU (del 30 de juny al 10 de setembre, ambdós inclosos):
Tancat.

Més informació: www.rubi.cat i a laciutat@ajrubi.cat

L’alcaldessa opina
Permeteu-me que aprofiti aquestes línies per centrar l’atenció en la propera Festa Major
de Rubí. Quan falten pocs dies perquè donem la benvinguda a un dels moments més
intensos de l’any, la ciutat ja s’engalana i es respira aquell olor de primavera previ a
l’arribada dels petards i la música del seguici, que ens alertarà que la monotonia s’acaba, que comença la gresca. Donarem la benvinguda a la Festa Major des del balcó de
l’Ajuntament i intentarem que aquest any el pregó sigui diferent dels anteriors. Seran
més dies de Festa Major. El capritxós atzar del calendari així ho ha dictaminat aquest
any. I com diem a l’Ajuntament, convertim les dificultats en oportunitats per ampliar els
dies de festa i intentem que els rubinencs s’ho passin d’allò més bé.

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

Que la Festa Major de Rubí sigui la millor de tota la comarca s’ha aconseguit gràcies a
l’esforç de l’Ajuntament, però també amb la dedicació de les entitats de la ciutat, que
s’esforcen cada any perquè no hi hagi un segon de respir amb nombroses activitats
que envaeixen cada racó del municipi. Aquesta Festa Major no seria el mateix sense
elles. Però el que la fa realment especial és l’abassegadora participació de la ciutadania,
l’autèntica protagonista de la Festa Major. Una ciutadania que surt al carrer, que omple
carrers i places, que gaudeix de la festa i hi participa activament. Aquesta combinació
màgica d’esforços, dedicacions, il·lusions i amor per la feina sense esquerdes fa que,
com a alcaldessa de Rubí, em senti enormement orgullosa de la Festa Major i dels rubinencs i rubinenques.
Enguany la Festa Major incorpora alguna novetat en relació amb temporades anteriors.
Possiblement, una de les més visibles és la inclusió del festival Rubí Random Music Festival, que engloba les actuacions musicals, tant gratuïtes com de pagament, de les quals
es podrà gaudir a la ciutat durant els propers dies. Artistes de primer nivell actuaran a
la millor festa major del Vallès, com no podia ser d’una altra manera, ja que volem ser
també un referent musical a la comarca. Una aposta per la música de qualitat i per a tots
els públics, un esdeveniment amb personalitat pròpia que representa un salt qualitatiu
en la programació cultural de la ciutat.
Tant si us agrada la música com qualsevol altra activitat, tant si el teatre és la vostra
devoció o la dansa o les activitats infantils, o preferiu xerrar fins ben tard en alguna de
les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat, o us ve de gust caminar al vespre aprofitant que el sol s’ha post: siguin quins siguin els vostres gustos, participeu a la Festa
Major, no deixeu escapar l’oportunitat de fer més gran Rubí. Estic convençuda que en la
programació que hem dissenyat aquest any hi trobareu l’activitat que més s’ajusta als
vostres desitjos.
Visca la Festa Major de Rubí!

Les entitats de cultura popular
i tradicional, protagonistes de
la Festa Major

Visca la Festa
Major!

NOTÍCIES

festa major 2016 i rubí random music festival

CR4

cultura

R

ubí viurà aquest any una Festa Major més llarga: sis dies plens d’activitats
que combinaran els grans clàssics de sempre amb algunes novetats destacades, com el festival de música Rubí Random Music Festival, el nou espai
jove de la plaça Salvador Allende o el festival Holi que tindrà lloc a l’Escardívol.

Del 28 de juny al 3 de juliol, tots els
racons de la ciutat respiraran ambient
de Festa Major, una celebració que enguany tindrà un marcat caràcter musical gràcies, entre d’altres, al naixement
del Rubí Random Music Festival. Antonio Orozco, Marlango, Efecto Pasillo, Duncan Dhu i Lax’n’Busto seran
només alguns dels artistes que participaran a la primera edició d’aquest esdeveniment, que vol donar rellevància
i identitat pròpia a una oferta de concerts de qualitat i per a tots els públics.
L’esperit musical també es manifestarà
en molts altres indrets i formats, com
ara el nou ball infantil que animarà la
banda Beatles for Kids o els habituals
espais dedicats al jazz i al blues.
Aquesta serà una Festa Major per a
tots els públics, amb un pes impor-

Itaca Band

Més enllà de les novetats, la festivitat de Sant Pere tornarà a ser el punt
de confluència de les tradicions locals. Les entitats de cultura popular
i tradicional seran protagonistes de
bona part de les activitats més multitudinàries, com ara la ballada de
gitanes al carrer o el correfoc, que
enguany comptarà amb tres colles
convidades. Entitats regionals, de
lleure i esportives tampoc no faltaran
a la cita.

Amfiteatre del Castell

Pl. del Doctor Guardiet

La Sala

30

01

01

Barrakuda Festival

juliol

juliol

Marlango

juny

Luis Eduardo Aute

juny

Solà & Estella

juny

30

Antonio Orozco

29

juny

30

juny

28

tant de les activitats familiars i de les
propostes per a joves, que guanyaran un nou espai a la plaça Salvador
Allende amb una programació diversa i eclèctica. També pensant en ells
s’ha organitzat el primer festival Holi
de Rubí, una gran festa popular que
tenyirà de colors l’Escardívol.

Efecto Pasillo

02

02

02

03

Duncan Dhu
Escardívol

La Loca Histeria
Escardívol

Derivas

Escardívol

juliol

Escardívol

juliol

Amfiteatre del Castell

juliol

Escardívol

juliol

Escardívol

Lax’n’Busto
La Sala

una festa familiar

activitats per
a grans i petits
ompliran els sis
dies de festa major

NOTÍCIES
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associacionisme

oficina d’atenció i suport a les entitats

Punt únic
d’atenció

l

es més de 270 associacions que hi ha registrades actualment a la ciutat ja tenen a la seva disposició l’Oficina d’Atenció i Suport a les Entitats de Rubí. Es tracta d’un servei que ha impulsat
l’Ajuntament per oferir suport i assessorament al teixit associatiu rubinenc, fomentar la difusió
dels projectes i activitats que duen a terme les diferents entitats i acompanyar-les en la seva gestió.

La nova Oficina
d’Atenció i Suport
a les Entitats està
situada a l’Ateneu
Municipal.

Amb la posada en marxa d’aquesta oficina, es pretén afavorir el desenvolupament de les associacions de la ciutat mitjançant l’oferiment de serveis i recursos que responguin a les seves necessitats,
treballant per a la seva promoció, dinamització i enfortiment per tal d’ampliar la seva
incidència ciutadana i social.
L’associacionisme és una peça clau en l’engranatge de la democràcia. Les
entitats són espais de transformació social que contribueixen a la millora de
la qualitat democràtica i a la construcció de nous models de societat, des de
principis com la inclusió i l’equitat. El teixit associatiu impulsa i dinamitza
gran part de les relacions ciutadanes a través de la cultura, l’esport i el suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, entre d’altres.

On ens pots
trobar?

OFICINA D’ATENCIÓ
I SUPORT A LES ENTITATS

Horari:
• 10 a 14 h: dilluns, dimecres i divendres.
• 16 a 20 h: dimarts i dijous.

Està ubicada a l’Ateneu Municipal Podeu concertar cita prèvia a través
de l’adreça de correu electrònic oase@ajrubi.cat
(carrer de Xile, 1-3).

SERVEIS PER A LES ENTITATS
SUPORT PER REALITZAR ELS DIFERENTS TRÀMITS

Acompanyament en l’elaboració de la documentació necessària per constituir
una associació sense ànim de lucre (estatuts, acta fundacional, etc.), així
com informació dels tràmits i organismes de l’administració als quals adreçarse per sol·licitar la constitució d’una associació o l’actualització de la seva
documentació.

REGISTRE D’ENTITATS CIUTADANES (REC)

Inscripció al REC, així com actualització i modificació de la documentació de les
associacions registrades.

FORMACIÓ

Cursos i tallers adreçats al teixit associatiu, en què s’oferiran eines per a la gestió
de diversos àmbits relacionats amb l’associacionisme i la participació ciutadana.

ASSESSORAMENT

Tant per a entitats constituïdes com per a col·lectius en procés de constitució,
en temes relacionats amb la millora del funcionament intern i amb els projectes
i activitats que duen a terme les entitats.

RECURSOS

Elaboració de recursos i materials propis. Recopilació de recursos externs per
posar-los a l’abast del teixit associatiu rubinenc.

INFORMACIÓ

Difusió d’informacions relacionades amb novetats legislatives i informacions del
consistori, així com esdeveniments, projectes i activitats que puguin ser d’interès.

COMUNICACIÓ

Difusió dels projectes i activitats de les associacions a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament o a través dels canals de comunicació que l’oficina
pugui generar en un futur.

TRANSPARÈNCIA

Elaboració d’un informe anual, amb el volum de consultes ateses i el grau de
satisfacció de les persones que facin ús dels serveis que s’ofereixen.

VOLUNTARIAT

Suport i formació per a les entitats que duen a terme projectes de voluntariat.

NOTÍCIES

CR6

Darrerament s’han produït canvis de legislació que afecten les associacions sense ànim de lucre,
com ara l’entrada en vigor de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, o les lleis
estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern, entre d’altres.
Aquestes legislacions fiscalitzen la gestió i el funcionament de les associacions i requereixen un
gran esforç per part de les entitats per donar compliment al que disposen.
També cal tenir en compte que vivim en un món en constant transformació a escala social i cultural.
Les entitats no són alienes a tots aquests canvis i evolucions i tenen el repte d’adaptar-se a la realitat
que les envolta. És en aquest context que s’ha creat aquesta oficina, que vol centralitzar, en un únic
punt, l’atenció a les diferents associacions del municipi.

NOTÍCIES

comerç

nous projectes

CR7

Tenir una idea
té premi!
A

mb l’objectiu d’impulsar la creació de nous comerços a la ciutat, l’Ajuntament torna a convocar per quart any consecutiu el premi a les millors iniciatives comercials de nova implantació, unes ajudes a les quals s’han presentat fins ara 34 nous projectes en les tres darreres
edicions. Les persones emprenedores que presentin noves propostes a Rubí poden optar a un dels
dos premis de 5.000 euros que s’atorguen.

l’anterior edició
van ser guanyadors
un restaurant i una
botiga tèxtil

El premi està dotat
amb 5.000 euros per
a cadascuna de les
dues iniciatives que
guanyin

Un restaurant ecològic, una xarcuteria, una botiga tèxtil, un establiment de costura i un restaurant de cuina creativa han estat els projectes
comercials premiats des de l’any 2013, quan es
va posar en marxa aquesta iniciativa, que també
busca promoure l’ocupació de locals buits a la
ciutat, fomentar l’emprenedoria local, dinamitzar
les diferents zones comercials de la ciutat i potenciar el comerç de proximitat.
Per a l’edició de 2016, poden presentar iniciatives totes les persones emprenedores que hagin
obert un establiment el 2016 o tinguin previst
fer-ho abans de 2017 a la ciutat, o bé els comerciants que es traslladin a una zona més idònia
per a la seva activitat. El termini per presentar les
sol·licituds acaba el 23 de setembre.
Els projectes guanyadors seran triats per un jurat
expert d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases, com ara el valor afegit que la
proposta aporti a l’oferta comercial de l’entorn;
l’originalitat tant pel producte que ofereixen com
pel públic objectiu; si crea llocs de treball; la formació i l’experiència de les persones empreneMés informació: www.rubi.cat/comerç, https://seu.rubi.cat
		
i www.rubicomerç.cat

dores en relació amb l’activitat de la iniciativa, o
l’aplicació de mesures d’eficiència energètica i
per a la gestió de residus, entre d’altres.
Les sol·licituds per a aquests dos premis, dotats
amb 5.000 euros cadascun, es poden presentar
a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER)
de la Masia de Can Serra, o a qualsevol de les
dues oficines d’atenció a la ciutadania (OAC).
ESTABLIMENTS COMERCIALS A RUBÍ: 1.642

per sector d’activitat
Alimentació: 227 establiments
Equipament de la llar: 68 establiments
Equipament de la persona: 105 establiments
Lleure i cultura: 21 establiments
Restauració i hostaleria: 311 establiments
Salut i cosmètica: 36 establiments
Serveis a les persones: 319 establiments
Altres serveis: 555 establiments
(Dades actualitzades al novembre de 2015.
Font: http://www.econotics.com/rubimix/)

Se abren
las ayudas al IBI

E

l Ayuntamiento de Rubí ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a personas con escasa
capacidad con el objetivo de mitigar el impacto que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
puede tener en sus economías domésticas.

Este año se mantiene la universalización de las ayudas, por lo que no hará falta formar parte de ningún
colectivo (personas mayores, parados, familias monoparentales o numerosas…) para acceder a ellas.
Pero, además, se incluyen cambios importantes para intentar llegar a la mayor parte de la ciudadanía.
Por ejemplo, se podrá acceder a las ayudas a pesar de constar como propietario de otra finca siempre
que haya sido adquirida por herencia familiar de primer grado y los residentes sean también familiares
de primer grado. Además, se amplían los tramos en función de los ingresos de los solicitantes para
poder abarcar un mayor número de beneficiarios.

¿Qué requisitos hay que cumplir?
1

Estar empadronado en la ciudad, en la vivienda para la que se solicita la ayuda, con
una antigüedad mínima de un año.

2

Estar obligado al pago del IBI por un único
inmueble en Rubí, que debe ser la vivienda habitual. Se considera que una plaza de
aparcamiento y un trastero forman parte de
la vivienda habitual siempre que no superen los 12.000 euros de valor catastral en el
caso del aparcamiento y los 15.000 euros si
también se incluye el trastero.

3

4

Las bases de este año permiten tener otras
propiedades urbanas siempre y cuando la
propiedad haya sido adquirida mediante
herencia familiar de primer grado y los residentes sean también familiares de primer
grado.
Si se es propietario de fincas rústicas, la
suma de los valores catastrales de todas
ellas no puede superar los 5.000 euros.

IBI 2016

5•

Para optar a las ayudas, también se ha de
estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Rubí, Hacienda y la Seguridad Social.

6•

Los límites de renta para el año 2016 oscilan entre los 12.748,37 euros en el caso
de familias con un único miembro y los
22.309,64 euros para familias con 7 o más
miembros.

7•

En caso de que haya alguna persona con
discapacidad en el núcleo familiar, este baremo se incrementa en un 10%.

8•

Las familias monoparentales también disfrutan de un incremento del 10%.

9•

Cuando se tengan cargas hipotecarias o
de alquiler, este baremo se incrementa en
2.000 euros en el tramo que le corresponda.

AYUDAS OTORGADAS EN 2015
Durante el año pasado se otorgaron ayudas por valor de 91.644 euros, doblando así la cuantía que
percibieron las familias con escasa capacidad económica en el 2014. Un total de 548 familias pudieron
acogerse a algún tipo de rebaja del IBI. Los beneficiarios percibieron esta ayuda antes de finalizar el año.
La negociación de las bases y requisitos para beneficiarse de estas ayudas se discute en el marco de
la Comisión de Tarifación Social, con la participación de las fuerzas políticas representadas en el Pleno.

NOTÍCIES

ayudas tributarias 2016
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economia

NOTÍCIES

vivienda

bolsa de alquiler

CR9

Ninguna familia
sin hogar

N

ingún hogar sin familia y ninguna familia sin hogar. Este es uno de los objetivos que se ha marcado
el equipo de Gobierno para este mandato. En este sentido, el Ayuntamiento se ha propuesto actuar
de mediador entre el parque de viviendas, ya sea privado o público, y la demanda ciudadana. Una
de las acciones que se está impulsando con fuerza es la gestión de una bolsa de viviendas de alquiler, que
aporta diferentes ventajas tanto para los propietarios como para los inquilinos.

bolsa de
alquiler

este servicio
conlleva ventajas
para propietarios
e inquilinos

En estos momentos, hay un colectivo de rubinenses que, pese a disponer de ingresos estables, tiene dificultades para acceder a pisos de
alquiler al precio del mercado. Ante esta situación, la Oficina Local de Vivienda ofrece este
servicio gratuito, que intermedia entre propietarios y demandantes de viviendas en régimen de
alquiler. Con esta bolsa de viviendas, se pretende incrementar la oferta de viviendas en alquiler, proporcionando seguridad a los propietarios
y unos precios más asequibles a los inquilinos.
Las personas que deciden formalizar un contrato de alquiler a través de este servicio disfrutan
de toda una serie de ventajas respecto a los que
lo hacen a través de una inmobiliaria o entre
particulares. Entre otros, no tienen que pagar ni
la redacción ni la formalización del contrato y,
además, se les ofrece una atención personalizada durante todo el proceso.

En el caso concreto de los propietarios, estos disponen de un seguimiento de la relación contractual por parte de la Oficina Local de Vivienda, así
como de una visita técnica para valorar el estado
del piso una vez finalizado el contrato. La Oficina
Local de Vivienda también tramita de manera gratuita un seguro multirriesgo y el “Avalloguer” que
ofrece la Generalitat de Cataluña, junto con un seguro que garantice su tramitación.
Por su parte, los inquilinos pueden encontrar pisos
con un precio un 20% inferior al del mercado libre
y, en determinados casos, también se les ofrece la
tramitación de las ayudas disponibles para el pago
de alquiler.
Los propietarios interesados en poner una vivienda a disposición de esta bolsa y las personas que
quieran alquilar un piso a través de este servicio
tienen que acudir a la Oficina Local de Vivienda,
ubicada en la calle General Prim, 33-35, 4ª planta.

Pla mandat 2015-2019

E

El Pla de mandat és el document que recull les prioritats polítiques per als propers quatre
anys, el full de ruta que marca les voluntats de l’equip de govern durant la legislatura en
curs, dictamina les estratègies a seguir i anticipa la ciutat a la qual s’aspira en el futur.
L’equip de govern adquireix el compromís d’executar les accions del Pla de mandat durant aquests
quatre anys, a partir de concretar prioritats, i esdevé al mateix temps una eina de transparència
i rendiment de comptes, ja que posa a disposició de la ciutadania totes aquelles iniciatives que
l’equip de govern preveu impulsar durant la legislatura. El document el podeu trobar a la pàgina
web municipal www.rubi.cat

El pla s’obre amb un decàleg que sintetitza
els compromisos del govern local
Defensa de les persones i dels seus drets, amb especial atenció a la protecció social de les persones
amb més necessitats.
Creació d’ocupació, adequació dels polígons industrials i impuls de la competitivitat de les empreses
locals.
Lluita per aturar els desnonaments i foment del lloguer social.
Millora de l’espai urbà, la neteja i el manteniment, amb la complicitat de les associacions de veïns,
i implantació d’una mobilitat sostenible.
Igualtat d’oportunitats entre homes i dones i respecte a la diversitat.
Compromís amb una educació i una sanitat universals i de qualitat.
Foment de polítiques juvenils centrades en l’oci, l’ocupació, la formació i l’accés a l’habitatge d’aquest
col·lectiu.
Potenciació del comerç de proximitat.
Suport a les entitats culturals i esportives i promoció de l’esport i la cultura.
Voluntat de transparència, gestió eficient i diàleg.

En aquest document també s’enumeren i desenvolupen les quatre línies de treball
prioritàries de l’executiu local:
a) Proximitat i transparència
b) Atenció a les persones
c) Ocupació i reactivació econòmica
d) Qualitat de l’espai públic
Aquest full de ruta per al present mandat es completa amb la desena de projectes estratègics que es
deriven d’aquestes quatre línies.

NOTÍCIES

línies prioritàries i projectes estratègics
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psc
Maria Mas

Portaveu Grup Municipal del PSC

propera estació: la llana
Ningú ja no dubta, a aquestes alçades, que
la nova estació a Rubí dels Ferrocarrils de
la Generalitat, projectada a la Llana, ha de
fer-se realitat al més aviat possible. Fa unes
setmanes vam tenir l’ocasió d’expressar
aquesta necessitat al conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull.
Rubí ha superat la xifra de 75.000 habitants.
Entrem de ple dret a formar part del grup de

erc
Arés Tubau

Portaveu Grup Municipal d’ERC

el bolquer:
un producte de luxe?
Els pares i mares saben que, en tenir un nadó,
una de les despeses més grans que tenen és
la derivada del la compra de productes que
necessita el seu infant. Molts es tornen bojos
comprant les últimes novetats del mercat en
puericultura i altres fan servir productes de segona mà, més assequibles i amb una filosofia
de reutilització bastant més sostenible.

C’s
José Abadias

Portaveu Grup Municipal
de Ciutadans

las inversiones
determinan nuestro
futuro
Año tras año las inversiones en nuestra ciudad
por parte de la Generalitat son nulas, y los partidos nacionalistas de nuestra ciudad siempre
defienden que la falta de inversiones en Rubí
es culpa de Madrid. Es curioso ver las grandes
diferencias de inversiones en ciudades que
tienen las mismas características en territorio

aup
cav
pa

Grup Municipal
d’AUP - CAV- AP

per uns serveis 100 %
municipals
Els governs de Ripollet, Sabadell i Cerdanyola
(entre d’altres ciutats) han signat un conveni
per cooperar en la recuperació de la gestió
dels serveis municipals, vulgarment dit municipalització. A Ripollet han decidit començar
amb un dels serveis més privatitzats del país: la
gestió de l’aigua, la qual a Rubí ens seria difícil
municipalitzar —si hi hagués voluntat— perquè l’any 1995 es va concedir a SOREA fins

ciutats grans de Catalunya i les infraestructures del territori haurien d’estar en línia amb
aquesta densitat demogràfica. Rubí és l’única ciutat gran de l’àrea metropolitana que
només disposa d’una estació. I això que ja fa
temps que des de Rubí l’estem reivindicant.
Aquesta estació dels FGC ha de donar cobertura als rubinencs i rubinenques que habiten
a les urbanitzacions i a la zona nord de la
ciutat i ha d’ajudar a facilitar la mobilitat al
polígon industrial de la Llana i als altres parcs
empresarials propers.
Hem d’adequar les estacions al gran nombre
de passatgers que Rubí aporta a la xarxa dels
FGC. Som la ciutat en la qual més usuaris
en fan ús. És inconcebible que un nombre
tan important de persones disposin d’una

Però el que els uns i els altres no es poden
estalviar és la despesa derivada de la compra
d’un objecte tan senzill com necessari durant
uns quants anys: els bolquers. Un producte
imprescindible però odiat, bàsicament, pel seu
preu. Un preu abusiu que es veu incrementat
innecessàriament (i m’atreviria a dir que arbitràriament) per l’IVA que se li aplica com a bé
de consum: ni més ni menys que el 21 %. El
mateix que s’aplica al caviar, als cotxes de luxe
o a una joia.
Aquesta imposició del tipus màxim (el dels
béns luxosos) aplicat a un bé de primera necessitat (els bolquers) només s’explica si qui té la
capacitat de legislar té poca sensibilitat social.

única estació i que, a més, ho facin en males
condicions.
Darrerament hem donat suport a la iniciativa ciutadana molesta per la desaparició de
línies de tren que sortien des de Rubí, els S5
de 7 a 8 del matí. Per aquest motiu, hem demanat una reunió urgent amb el conseller de
Territori, per traslladar-li aquesta preocupació i exigir-li una solució, a banda de reclamar
també la nova estació.
Si la Generalitat vol realment apostar per la
construcció d’un país net, ha de mantenir i
millorar les infraestructures de transport públic, sense rebaixar la qualitat del servei. I
ja avisem: a Rubí no deixarem escapar més
trens.

aplicar un impost al sol perquè no es pugui generar energia neta (que aniria en contra dels interessos de les grans companyies elèctriques).
El PP es carrega sistemàticament tot allò que
fa olor de progrés, de benestar de les classes
populars, de sostenibilitat, de distribució justa
dels impostos.
Des d’ERC hem denunciat des de fa anys
aquesta situació i ho continuarem fent, a Rubí i
a totes les institucions on som presents. Perquè
és de justícia reclamar que els tipus impositius
s’ajustin de debò a la veritable necessitat del
producte i que no responguin només a interessos empresarials.

La mateixa poca sensibilitat que per aplicar
també el 21 % d’IVA als articles culturals. O per

y población. Desde nuestro grupo municipal
venimos denunciando la falta de inversiones
en nuestra ciudad; todos sabemos que la crisis es algo a tener en cuenta, pero por lo que
parece, la crisis solo afecta a unas pocas ciudades, porque para otras ciudades el grifo de
las inversiones nunca se cierra. En los últimos
seis años la inversión en nuestra ciudad ha sido
casi nula si la comparamos con la ciudad vecina: en Rubí solo se han invertido 7 millones
de euros y, en cambio, en Sant Cugat más de
138 millones. En el último presupuesto de la
Generalitat nuestra ciudad no recibe ni un euro
en inversiones; en cambio, Sant Cugat tiene
presupuestados 5.698.711 euros.
Desde Ciudadanos estamos trabajando para
reclamar las deudas que tiene la Generalitat
con nuestra ciudad, y seguimos reclamando
al 2044. Sí, 50 anys (!); un govern municipal
d’ICV va hipotecar la ciutadania amb una empresa privada durant mig segle!
Però, més enllà de l’aigua, hi ha altres externalitzacions de serveis que vencen d’aquí a uns
mesos o que ja han vençut i estan prorrogats.
El servei de grua va vèncer al gener, el manteniment de zones verdes ho va fer el juliol passat i
la gestió de la deixalleria municipal —en mans
de TMA Grupo Sánchez— ho va fer al maig del
2015. Així mateix, la zona blava va ser externalitzada per cinc anys a una empresa privada al
desembre, just uns mesos després que el Ple
Municipal (amb els vots del govern) aprovés
una moció que instava —entre d’altres— a realitzar estudis sobre la conveniència de la municipalització per a tots els serveis que vencessin.
Encara no se n’ha fet cap.

la falta de inversión, pero nos encontramos
con la oposición de los partidos nacionalistas,
porque según ellos la culpa es de Madrid. Es
decir, que Rubí tenga colegios en barracones y
Sant Cugat no, es culpa de Madrid; que nuestra ciudad solo tenga una estación de FGC y
Sant Cugat tenga siete estaciones, es culpa de
Madrid. Vemos que la falacia nacionalista no
tiene límite. Si analizamos detenidamente la
situación, Rubí tiene la estación más rentable
de Cataluña, es el segundo núcleo industrial
de España, tenemos una inmejorable situación
geográfica en comunicaciones, y el gobierno
autonómico no apuesta por nuestra ciudad.
Repartir las inversiones tendría que ser un
deber de los gobiernos, por lo que desde una
oposición constructiva vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestra ciudad.
Més enllà de la nul·la voluntat del govern per
municipalitzar serveis, a l’AUP tenim clar que
uns serveis externalitzats són uns serveis més
cars, que generen diferències entre treballadores de l’Ajuntament (les educadores de les
escoles bressol externalitzades cobren força
menys que les que treballen a les no externalitzades) i que estan orientats a l’obtenció de
beneficis i no a l’excel·lència del servei que
presten. Per tant, instem el govern a complir
el que aprova i començar a recuperar la gestió
de serveis per millorar-ne el funcionament, la
justícia i el preu.
MUNICIPALITZEM-NOS!
Més propostes a www.auprubi.cat

“Pisos Buits”,
una eina per garantir
el dret a l’habitatge
Iniciativa per Catalunya Verds ha presentat a
Rubí el projecte “Pisos Buits”. Una proposta
que consisteix que l’Ajuntament assumeixi la
gestió del lloguer d’habitatges buits propietat
de particulars —no de bancs ni grans empreses. La proposta inclou garanties de cobrament i manteniment dels habitatges per als
propietaris, i preus per sota del mercat privat

CDC
Víctor Puig

Portaveu Grup Municipal
de CDC

la completa refundació
de Convergència
La situació política del país ha modificat moltes
coses en pocs anys i els partits no n’han quedat
al marge. Convergència afronta aquesta etapa
amb la voluntat de repensar-se de dalt a baix.
Els últims mesos més de 10.000 persones han
participat del “Torn Obert’, que ha mobilitzat
gent de tot el país en diversos debats sobre el
futur de CDC i del procés d’independència.

pp
Jonatan Cobo

Portaveu Grup Municipal
del PP

rubí sigue sin rumbo un
año después de las elecciones
Sin darnos cuenta, ya ha pasado un año desde
que se celebraran las elecciones municipales.
En este primer año, la dinámica del Gobierno de
la ciudad actual ha sido la misma que en mandatos pasados, es decir, todo lo que se hace es
a base de falta de ambición y, en ocasiones,
del mínimo esfuerzo. Es cierto que en muchas

vr
Grup Municipal
Veïns per Rubí

Segons dades estimades de l’INE, a Rubí hi
ha més de 3.000 habitatges buits i menys de
300 són de bancs. A més, a la ciutat, el mercat
de lloguer és molt reduït, cosa que fa que els
preus siguin elevats, si els comparem amb els
dels municipis del nostre entorn. El projecte
“Pisos Buits” pretén convertir l’Ajuntament en
un operador públic, introduint en el mercat del
lloguer nova oferta que fins ara no existia. Això
permetria reequilibrar els preus del conjunt de
l’oferta de lloguer i, a més, posaria a disposició
del consistori habitatges per als col·lectius en
risc d’exclusió.
Les eines per fer-ho existeixen. La Borsa de
Lloguer fa anys que existeix, tot i que està in-

Fins i tot abans de celebrar el congrés de refundació previst per al juliol, CDC ja ha fet passes
cap a una formació moderna de l’Europa del
segle xxi celebrant unes primàries —amb més
d’un candidat— per escollir el cap de cartell de
les eleccions del 26J.
Un altre exercici de democràcia interna ha estat
el Superdissabte, on, a banda de les primàries,
una altra urna consultava a les bases sobre
l’abast de la refundació de l’espai convergent.
Que em disculpin els rubinencs que en aquesta ocasió em refereixi al partit i no a la ciutat
i a qüestions de política local, però crec que
val la pena reivindicar la tasca d’una formació
històrica com la nostra en aquest moment.
Catalunya necessita un partit independentista
modern i fort, que pugui defensar un model
cosas el actual Gobierno y el Pleno Municipal
en su conjunto ha mejorado con creces lo que
había en el pasado. Pero es que el margen de
mejora era enorme; diría más, gigantesco. El
problema es que la actual alcaldesa convivió
con el equipo del PSC del pasado y es evidente que adquirió sus malos hábitos. Sólo así se
explica que se aprueben mociones que luego
no se cumplen, que se guarde información de
interés público deliberadamente o que desde
el PSC sean capaces de votar a favor y en contra
de propuestas secesionistas en el mismo Pleno, dentro del tradicional juego socialista (no
sólo en Rubí) de la equidistancia forzosa para
tratar de caer bien a todo el mundo.
Por otro lado, la totalidad de las obras que los
ciudadanos observan por la calle no vienen

PSC que es guarden al calaix i a les quals, quan
l’oposició reclama que s’executin, es donen
respostes poc concretes.

No ens sorprèn l’actuació del govern socialista
quant al compliment de les mocions aprovades
pel Ple, perquè actua de la mateixa manera des
de l’any 2003, però ara amb menys regidors.

Des de VR, entenem que és una qüestió que
s’ha de regular i que la creació d’un nou ROM
pot ser l’eina adequada perquè els diferents
governs municipals es vegin obligats a executar els seus compromisos al Ple Municipal. En
cas de no ser així, podríem dir que el sistema
que permet aquesta indefensió davant la inacció del govern ens deixa un Ple sense capacitat
de control real i suposa una fórmula de democràcia de baixa intensitat.

És un tema recurrent, que suposa la queixa
generalitzada de la gran part dels grups municipals de l’oposició. Ens trobem amb moltes
mocions aprovades amb el vot favorable del

Com a exemples, tenim la moció aprovada
al mes de juliol de 2015, per unanimitat, per
emetre en streaming els plens a través de Ràdio Rubí, sense compliment avui dia, o una

les mocions
guardades al calaix

frautilitzada (a hores d’ara, gestiona menys
de cinquanta pisos a Rubí). També existeixen
programes per subvencionar el preu del lloguer
a les famílies, quan aquest superi el 30 % del totals dels ingressos; una mesura que proposem
aplicar. I sumem al projecte una altra vessant:
que els propietaris puguin fer actuacions de
millora en els habitatges amb un percentatge
de subvenció pública. Aquestes obres, a més,
es podrien realitzar amb personal contractat
per l’Ajuntament a través de plans d’ocupació
o directament amb empreses del tercer sector.
Per posar en marxa “Pisos Buits” caldran recursos econòmics, però sobretot caldrà lideratge polític per dissenyar una ciutat a l’abast
de tothom.

alternatiu al que propugna l’esquerra més dogmàtica i populista.
Un discurs que entengui que per generar més
igualtat i més justícia social, que per repartir
riquesa, primer cal crear-ne. Una opció que no
condemni tot allò que és privat i defensi l’immobilisme del sector públic, perquè només des
de la col·laboració d’ambdós sectors pot sorgir
una societat econòmica i socialment dinàmica.
Com va dir el president Mas, “sense Convergència no hi haurà independència”, però per
això cal oferir a la societat una eina que estigui
al dia i amb la força per guanyar també el debat
de les idees.

del actual equipo de Gobierno, sino que se
aprobaron en el mandato pasado gracias a los
llamados planes de inversión. Digo esto porque
es algo que se le ha olvidado explicar a la alcaldesa en su campaña política permanente
de “Alcaldia als barris”, campaña pagada por
todos los contribuyentes.
Sin embargo, desde el PP de Rubí hemos
mantenido una posición responsable en todo
momento. Votamos NO a unos presupuestos
cero ambiciosos, de los que toda la izquierda
es responsable. Además, no hemos presentado ni una sola propuesta que no sea municipal,
algo que sólo dos partidos podemos decir.
Y es que, a diferencia del actual Gobierno de la
ciudad, en el Grupo Municipal del PP tenemos
claro cuál es nuestro rumbo.

altra moció, aprovada en el Ple de novembre
per unanimitat, per instar el govern a disposar
els mitjans per facilitar l’accés a ciutadans i entitats a la informació pública de l’Ajuntament.
Pot servir d’exemple d’això la petició d’informació de molts ciutadans sense resposta i la
d’un dels sindicats que formen part del comitè
d’empresa de l’Ajuntament de Rubí, que ha
denunciat al Síndic de Greuges que l’Ajuntament no respecta el dret a la informació;
també ha denunciat públicament que se li ha
negat l’accés a informació relacionada amb un
procés de selecció que ha afectat un familiar
directe d’un regidor de govern.
www.veinsrubi.org

grups municipals

Grup Municipal d’ICV

als llogaters; tot plegat, amb l’objectiu de garantir un accés just a un habitatge digne.

CR12

icv

NOTÍCIES

CR13

cultura

activitats per quedar-se a la ciutat

L’estiu es viu
al Celler

C

oncerts a l’aire lliure, cinema i espectacles de circ són alguns dels ingredients del cicle
L’estiu es viu al Celler, que aspira a convertir aquest equipament cultural en un punt de
trobada per a la ciutadania durant el mes de juliol. Les activitats, pensades per a tot tipus
de públics, arrencaran coincidint amb la Festa Major.

infest

rubí estrena aquest
estiu un festival
de curtmetratges
internacional

La plaça del Celler
Cooperatiu, un
escenari per gaudir
de la bona música

Des de la seva reobertura a finals de 2013, el
Celler s’ha anat configurant com un espai dedicat a la cultura contemporània, amb propostes
de qualitat adreçades a grans i petits. Aquest
mes de juliol, l’equipament tornarà a convidar
la ciutadania a gaudir d’una programació que
combinarà concerts, projeccions de cinema, exposicions i activitats familiars.
El cicle L’estiu es viu al Celler s’iniciarà a finals de
juny, en el marc de la Festa Major, amb una sèrie
d’espectacles relacionats amb el món del circ.
Companyies de primer nivell buscaran la sorpresa del públic amb actuacions de clown, dansa i
acrobàcia els dies 29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol.
La música serà una altra de les protagonistes de
la programació estival. El 8 de juliol la plaça del
Celler Cooperatiu es deixarà conquerir per la veu
de Joana Serrat, una de les artistes catalanes
amb més projecció, que farà parada a Rubí per
presentar el seu folk d’arrels nord-americanes.
Però els concerts previstos per a aquest mes de
juliol també tindran accent rubinenc: el grup local Seis Pájaros de un Tiro pujarà a l’escenari
del Celler el 23 de juliol amb el seu nou disc,
Amb cara i ulls. El mateix dia, els més petits de
la casa podran participar en una nova edició de

l’activitat Art en obert, que pretén acostar el món
de les arts plàstiques a tota la família.
Pel que fa a les exposicions, l’equipament cultural acollirà fins al 4 de juliol la mostra Identitat
esculpida, de Mar Hernández, i fins al 31 de juliol, l’antologia Foto viva, 1979-2015, que commemora el 50è aniversari del Grup Fotogràfic El
Gra a través d’un recull de les imatges copsades
durant més de tres dècades de Festa Major.
FESTIVAL DE CURTMETRATGES
Aquest estiu, els amants del cinema també tindran
una cita ineludible al Celler. Els dies 15 i 16 de
juliol se celebrarà l’InFest, un nou festival internacional de curtmetratges de terror, fantàstic i freak
impulsat per un grup de joves rubinencs amb el
suport de l’Ajuntament. Entre totes les obres presentades a concurs, l’organització en seleccionarà
una vintena que es projectaran a la plaça del Celler
Cooperatiu, en el marc d’un esdeveniment amenitzat amb música, actuacions teatrals i col·loquis
relacionats amb el cinema. D’aquestes obres en
sortiran les tres guanyadores, dues escollides pel
jurat i una per votació popular.
Al juliol també tindrà continuïtat el cicle El documental del mes, amb la projecció, el 15 de juliol,
de la cinta xilena Tea Time.
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Queda’t amb el dia!
Retalla l’activitat que
no vulguis perdre’t i així
la podràs guardar a on
vulguis per no oblidar-te’n
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AGENDA

25 26 27 28 29 30 31

Divendres 15
i dissabte 16 de juliol

Dissabte 25 de juny
Mercat de l’Artesania de Rubí

INFEST

Mercat Ecològic del Vallès

Festival internacional de
curtmetratges de terror,
fantàstic i freak

Pg. Francesc Macià, de 9 a 14 h

Exhibició de pel·lícules a concurs
Concerts de Gran Pueblo, Ninja Pastori i Súcios, Psicóticos,
Cósmicos, Tóxicos
Xerrada a càrrec d’Hdub, doblador i youtuber
Plaça del Celler Cooperatiu

Dimarts 28 de juny
PIM, PAM, POMELO!
Laboratori de lletres i imatges per a infants de 5 a 10 anys

Dimecres 27 de juliol

A càrrec de la Creativitatta Marta Roig (Creativitatta és el nom que
pren Marta Roig quan es posa la seva bata blanca de científica i
ens convida a descobrir llibres extraordinaris)

DIMECRES MANETES
Servei d’assessorament
i autoreparació de petits
aparells elèctrics i electrònics

Aforament limitat (cal inscripció prèvia)
Biblioteca Mestre Martí Tauler, 17.30 h

Ateneu, de 18 a 21 h

Fins al 31 de juliol
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DEL GRA. CONCURS DE RETRATS

Divendres 8 de juliol

Espai expositiu Aula Cultural

CONCERT: JOANA SERRAT

Dijous i divendres, de 17.30 a 20.30 h.
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h.
De dilluns a dimecres, diumenges i festius, tancat.

L’estiu es viu al Celler
Plaça del Celler Cooperatiu, 23 h

Fins a l’11 de setembre
EXPOSICIÓ: LA DONA AL MÓN INDUSTRIAL
L’exposició presenta la incidència i la importància de la dona en
el procés d’industrialització al nostre país.

Divendres 15 de juliol

Museu Municipal Castell.

TEA TIME

De dimarts a divendres, de 16 a 20 h.
Dijous i divendres, d’11 a 14 h.
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Dilluns tancat

El documental
del mes del Celler
Espai Tremuja, El Celler, 19 h
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