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L’habitatge, un dret
Hacerse mayor y vivir la vida en grande
Las ordenanzas de 2020 buscan fomentar las energías verdes
Constituïda la Taula d’urbanitzacions

Rubí
encén
el Nadal

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
autobusos urbans (rubí bus)....93 586 14 34
biblioteca mestre martí tauler. 93 699 84 53
bombers (urgències)............... 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 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

el celler.................... 93 588 70 00 ext 4424
emergències........................................112
emergències mèdiques (sem)..................061
espai jove torre bassas.............93 699 16 63
fecsa - endesa (avaries)............800 76 03 33
gas natural (urgències).......... 900 76 07 60
hospital de terrassa.................93 731 00 07
hospital mútua de terrassa.......93 736 59 00
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 (urgències)................112
museu municipal el castell (mmuc) .93 588 75 74
oficina de gestió tributària (orgt ) .....93 472 91 16
oficina de informació al consumidor.93 588 70 32

oficina local d’habitatge (proursa).93 588 66 93
oficina del servei d’ocupació de rubí.. 93 587 25 63
policia local...........................93 588 70 92
policia nacional..................... 93 588 69 69
protecció civil......................... 93 588 71 93
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501
registre de la propietat de rubí..... 93 697 78 02
rubí forma.............................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
teatre municipal la sala........... 93 588 73 72
telèfon verd............................ 900 130 130
telèfon verd
(si es truca des d’un mòbil)..... 93 699 98 01

oac centre: c. narcís menard, 13-17. horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h. divendres i vigílies de festiu de 8.30 a 14 h. dissabtes tancat.
oac les torres: rambleta de joan miró, s/n.horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h. dissabtes tancat.

farmàcies de guàrdia
desembre 2019
1 piera
2 sansi
3 blanca
4 cuyàs
5 batallé
6 espert
7 farell
8 lozano
9 ruiz
10 kronos
11 baradad
12 oriol
13 mas
14 batllori
15 arumí m.
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garcia
ca n’oriol
schmid
progrés
xapellí
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz

gener 2020
1 kronos
2 baradad
3 oriol
4 mas
5 batllori
6 arumí m.
7 miñarro
8 ca n’oriol
9 schmid
10 progrés
11 xapellí
12 hidalgo-M.
13 condal
14 piera
15 sansi

programació 2019 de ràdio rubí
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Tenim la fórmula!
Les noticies en Xarxa
La tertúlia
Rubí al dia
La Kuadrilla de les 11
dl. Solfejant per la vida
dm. Amb accent obert
dc. Sonido vinilo
dj. El Brunch
dv. Grups municipals
13 h
dl. Cinco latidos
dm. Ultima sessió
dc. Ona Jove, Mundo sin
fronteras, Cavernícola
Ràdio
dj. Desbocats
dv. ActualiCat
14 h
Informatiu migdia
14.30 h Informatiu de “La Xarxa”
15 h
Això sí que em sona! 		
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blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos
baradad
oriol
mas
batllori
arumí m.
miñarro
ca n’oriol
schmid

FARMÀCIES

ARUMÍ MARCH Magí Ramentol, 7. 93 697 34 56 / BARADAD Av.
Barcelona, 55. 93 699 09 53 / BATALLÉ Francesc Macià, 23. 93 699
04 30 / BATLLORI Milà i Fontanals, 5. 93 699 03 88 / BLANCA Ntra.
Sra.de Lourdes, 73. 93 699 59 08 / CALSINA Ntra. Sra.de Lourdes,
35. 93 699 22 81 / CA N’ORIOL Ntra. Sra.de Lourdes, 35. 93 699 22
81 / CONDAL Calderon de la Barca, 11. 93 699 87 09 / CUYÀS Milà i
Fontanals, 43. 93 269 51 03 / ESPERT Francesc Macià, 86. 93 699 13
43 / FARELL Sant Jordi, 25. 93 699 02 91 / GARCIA Segovia, 1. 93 697
49 42 / HIDALGO - MOSCARDÓ Sabadell, 79. 93 697 36 40 / KRONOS
Passatge Cronos, 9-11. 93 586 06 26 / MAS Torres Oriol, 4. 93 699
68 99 / MIÑARRO Segòvia, 1 93 697 49 42 / ORIOL Safir, 28. 93 699
43 98 / LOZANO Passeig les Torres. 93 699 10 72 / PIERA Plaça Josep
Sapés, 4. 93 697 71 63 / PROGRES 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 / SCHMID Riera, 12. 93 699 13 05 / XAPELLI Victor
Català, 22. 93 588 07 08

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY:
KRONOS (de 9 a 22 h) i XAPELLI (de 9 a 21 h)

www.radiorubi.fm

18 h
19 h

Raíces del Sur
dl. No hacemos Radio
dm. Desbocats
dc. Ona Jove, Mundo sin
fronteras, Cavernícola
Ràdio
dj. Cinco latidos
dv. Up Team Radio
20 h
Informatiu vespre
21 h
dl. De més enllà, El Debat
dm. Tenim la fórmula!
dc. Solfejant per la vida
dj. Sobreviviendo a Murphy
dv. RubiSound
22 h
dl. De més enllà
dm. Long Play
dc. Jazz para Nictálopes
dj. Sobreviviendo
		 a Murphy
dv. Bluebeats
23 h
dl./dm./dc./dj. La Kuadrilla

de les 11
dv. Pulsar

dissabte
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Punto de encuentro
Sardanes d’autor
ActualiCat
Última sessió
Desbocats
Ona Jove, Mundo sin 		
fronteras, Cavernícola
Ràdio
El Brunch
Solfejant per la vida,
De més enllà
Amb accent obert
Tenim la fórmula!
No hacemos radio
Up Team Radio
Long play
Bluebeats FM
Pulsar PM

ajuntament de rubí
més informació:

@AjRubi

www.rubi.cat

@AjuntamentdeRubi

laciutat@ajrubi.cat

@rubi_ciutat

diumenge
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10 h
11 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Això sí que em sona!
20 h
Sonido vinilo
21 h
Rubisound
22 h
Jazz para Nictálopes
23 h
Sobreviviendo a Murphy

És Nadal a Rubí
És Nadal a Rubí. I fins i tot ha arribat abans
que d’altres anys. Des de finals de novembre a la nostra ciutat ja es viu aquest esperit nadalenc que ens ha acompanyat les
darreres temporades. Només cal sortir al
carrer per adonar-se que durant aquests
dies Rubí batega d’una manera especial.

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

La llum és la gran protagonista del Nadal
d’enguany. Al túnel de llum de l’any passat, que va ser un dels punts de trobada
obligats durant les festes, s’hi uneixen
aquest cop altres elements que faran gaudir la ciutat de manera diferent, de manera especial. Rubí es mereix viure el Nadal
intensament i la proposta que aquest any
hem impulsat des de l’Ajuntament avala
aquesta voluntat de viure, sentir i quedar-se a la nostra ciutat.
Tenim la presència de llum a la ciutat, tenim espectacles que de ben segur us animaran a sortir al carrer, tenim una gran
oferta comercial i gastronòmica, la pista
de gel, el trenet, el Mag Rubisenc... Però
sobretot us tenim a vosaltres. Tota aquesta
oferta està pensada perquè gaudiu del Nadal sense sortir de la nostra ciutat i, doncs,
us garantim que hi haurà activitats per als
nostres fills i filles, però sense oblidar-nos
dels adolescents i adults. La nostra part ja
l’hem complert. Ara falta que ompliu les
activitats i ens acompanyeu en aquest
viatge tan extraordinari que representen el
Nadal i l’arribada de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient.
La renovada Illa de Vianants, que ja vam
estrenar el Nadal passat, tornarà a ser l’artèria a partir de la qual es lliguen els diferents espais distribuïts per la ciutat, amb
una especial atenció a la Carpa de Nadal, a
la plaça del Doctor Guardiet, que s’hi instal•la més dies.
Com a Ciutat Amiga de la Infància per UNICEF, els més petits i petites tornaran a ser
els grans protagonistes d’aquestes festes.
Aquest reconeixement és un orgull i alhora
és un compromís amb els infants i els i les
adolescents de la ciutat. A més, en el nostre cas té un valor extra, ja que enguany
es commemora el vintè aniversari del Consell dels Infants i Adolescents de Rubí. Per
tot plegat continuarem treballant perquè
durant el 2020 es faci encara més palesa
la transformació de la via pública per a ús
dels nostres fills i filles, relegant la presència dels automòbils. És el millor regal que
podem fer-nos: dissenyar una ciutat amb
ulls d’infant, que construeixi un nou present i que ens garanteixi el seu futur.

Es Navidad en Rubí. E incluso ha llegado antes que otros años. Desde finales de
noviembre en nuestra ciudad ya se vive
ese espíritu navideño que nos ha acompañado las últimas temporadas. Basta
con salir a la calle para darse cuenta de
que durante estos días Rubí late de una
manera especial.
La luz es la gran protagonista de la Navidad de este año. En la isla de luz del año
pasado, que fue uno de los puntos de encuentro obligados durante las fiestas, se
unen esta vez otros elementos que harán
disfrutar la ciudad de manera diferente,
de manera especial. Rubí se merece vivir
la Navidad intensamente y la propuesta
que este año hemos impulsado desde el
Ayuntamiento avala esta voluntad de vivir, sentir y quedarse en nuestra ciudad.
Tenemos la presencia de luz en la ciudad,
tenemos espectáculos que seguro os animarán a salir a la calle, tenemos una gran
oferta comercial y gastronómica, la pista
de hielo, el tren, el Mag Rubisenc ... Pero
sobre todo os tenemos a vosotros. Toda
esta oferta está pensada para disfrutar de
la Navidad sin salir de nuestra ciudad y os
garantizamos que habrá actividades para
nuestros hijos e hijas, pero sin olvidarnos
de los adolescentes y adultos. Nuestra
parte ya la hemos cumplido. Ahora falta
que llenéis las actividades y nos acompañéis en este viaje tan extraordinario que
representan la Navidad y la llegada de Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente.
La renovada Illa de vianants, que ya estrenamos la pasada Navidad, volverá a
ser la arteria a partir de la cual se atan
los diferentes espacios distribuidos por
la ciudad, con una especial atención a la
Carpa de Navidad, en la plaza del Doctor
Guardiet, que se instala más días.
Como Ciudad Amiga de la Infancia por
UNICEF, los más pequeños y pequeñas
volverán a ser los grandes protagonistas
de estas fiestas. Este reconocimiento es
un orgullo y a la vez es un compromiso
con los niños y los adolescentes de la ciudad. Además, en nuestro caso tiene un
valor extra, ya que este año se conmemora el vigésimo aniversario del Consell dels
Infants i Adolescents de Rubí. Por todo
ello continuaremos trabajando para que
durante 2020 se haga aún más patente
la transformación de la vía pública para
uso de nuestros hijos e hijas, relegando
la presencia de los automóviles. Es el mejor regalo que podemos hacernos: diseñar
una ciudad con ojos de niño, que construya un nuevo presente y que nos garantice su futuro.

nadal

NOTÍCIES

cultura
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El Nadal
omple la
ciutat de llum
E

ls rubinencs i les rubinenques uneixen esforços per fer lluir la ciutat
coincidint amb les festes nadalenques. Les entitats mantenen vives
les tradicions, el teixit comercial vesteix de gala els aparadors i la
ciutat ofereix propostes culturals i d’oci per a tothom recordant que,
fins que arribin Ses Majestats els Reis d’Orient, els nens i nenes són
els protagonistes.

Les festes de Nadal il·luminen més que cap altre moment de l’any els carrers
i places de Rubí. Des de la pista de gel a la plaça de la Nova Estació fins a la
instal·lació de llum de la plaça Catalunya, els rubinencs i rubinenques estan
cridats a gaudir de fires, espectacles, aparadors i carrers que omplen de màgia
la ciutat.
El teixit associatiu local és una peça clau per mantenir vives les tradicions nadalenques. Les representacions d’Els Pastorets, el festival Nochebuena para
todos. Ningún niño sin Navidad, la Marató de Contes i la Mostra de Diorames
de Nadal són una bona mostra de la vitalitat del Nadal a Rubí i de l’oportunitat
que brinda aquesta celebració per enfortir la cohesió social del municipi a través de la cultura popular i els valors propis d’aquestes festes.
Tots els equipaments culturals de la ciutat ofereixen aquests dies propostes
nadalenques: la Biblioteca Mestre Martí Tauler, L’Ateneu, el Centre Cívic El Pinar-La Cruïlla i l’Escola Municipal de Música Pere Burés, entre d’altres, sumen
les seves activitats a la programació de Nadal. I com cada any, els comerciants
de Rubí proposen activitats que conviden a passejar per la ciutat, com el Tió
gegant, el Trenet de Nadal i la pista de gel. Aquest any, a més, tots els establiments associats a Comerç Rubí tindran un arbre de Nadal de fusta que s’ha
elaborat a la Font del Ferro.
Rubí celebra aquestes dates amb activitats per a públics de totes les edats,
però els nens i nenes seran com sempre els protagonistes indiscutibles del
Món del Tió a la plaça Pearson i la Carpa de Nadal a la plaça Doctor Guardiet.
Són ells qui entregaran les seves cartes al Mag Rubisenc, que tornarà a instal·lar el seu campament al Castell, i acompanyats del vell alquimista els més
petits de la ciutat rebran el 5 de gener a Ses Majestats els Reis d’Orient amb
una nova cavalcada multitudinària.

El Món del Tió torna a
la plaça Pearson
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medi ambient

GESTIÓ DE RESIDUS

Aquesta factura la
paguem entre tots
C

onstantment, el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament i la ciutadania rubinenca detecten abocaments incontrolats de residus al medi natural i al voltant dels contenidors, tant
a les urbanitzacions com al nucli urbà. El Consistori pren les mesures que té al seu abast
per combatre aquesta pràctica incívica, però la realitat és que resulta complicat poder sancionar la persona que realitza aquest abocament per la dificultat d’identificar l’infractor.

Durant l’any 2019 s’han impulsat una vintena d’expedients sancionadors per abocaments de residus
al medi natural o en altres espais de la ciutat no permesos. Per poder iniciar un expedient d’aquest
tipus, cal enxampar la persona en el moment en què comet la infracció, que hi hagi un testimoni que
ho pugui denunciar o bé obtenir una prova de l’autor o autora d’aquest abocament il·legal.
El cost de retirar i tractar aquests residus llençats en llocs no permesos l’assumeix tota la ciutadania
rubinenca. El 2018 es van haver de destinar 413.767,02 euros a aquestes tasques. Només a les
urbanitzacions, anualment es recull una mitjana de 765.000 kg de residus abandonats en espais no
permesos. A banda de l’import econòmic que suposa esmenar aquestes males pràctiques, també
cal tenir en compte l’elevat impacte ambiental que suposen.

Cada residu al seu lloc

Deixalleria de Cova Solera
Porta-hi els residus especials i
aboca’ls als diferents contenidors i recipients habilitats.
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Deixalleria mòbil
Ens apropem a tu per posar-t’ho fàcil. Hi ha 75 punts de
parada!

Servei de recollida d’esporga i de
mobles i trastos vells
Venim a buscar al portal de casa
teva, de forma gratuïta, tant les
branques de l’esporga d’arbres
i arbustos com aquells mobles vells que ja no necessites.
Només cal que truquis al Telèfon
Verd per concertar dia i hora de
recollida.

NOTÍCIES

pla local

L’habitatge, un dret
L
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habitatge

’Ajuntament de Rubí ha encetat el procés per a l’elaboració d’un Pla local d’habitatge que
fixi les propostes i els compromisos municipals en aquest àmbit per als propers sis anys.
Aquest document ha d’esdevenir un instrument al servei d’un dret bàsic de la ciutadania:
gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

El Pla local d’habitatge definirà les
polítiques d’habitatge municipals per als
propers sis anys

A finals de la dècada passada, l’habitatge va revelar-se com un problema generalitzat i socialment reconegut. La crisi econòmica va destapar
els vicis ocults d’un sistema que, ara sí, veiem
clarament insostenible i que ha acabat condicionant enormement el projecte vital de moltes
persones.
Rubí abordarà en els propers mesos la redacció
d’un Pla local d’habitatge amb l’objectiu prioritari de facilitar a tota la ciutadania l’accés a una vivenda digna i justa, a través de polítiques actives
en matèria d’habitatge social. Aquest document
és una obligació legal per als municipis de més
de 5.000 habitants; però, per damunt d’això, és
el compromís amb una societat cohesionada
—el Ple de l’Ajuntament de Rubí en va acordar
l’elaboració per unanimitat el 5 d’abril de 2018.
El Pla local d’habitatge requerirà la implicació de
diversos serveis municipals, tant en el procés de
redacció com en la seva implantació, ja que es
tracta d’una qüestió de gran importància. Tam-

bé hi jugaran un paper essencial els diferents
col·lectius representats a la Mesa pel Dret a l’Habitatge i la ciutadania en general, que podrà dirhi la seva a través d’un procés de participació.
A partir d’una anàlisi i una diagnosi de l’estat de
l’habitatge a Rubí, es redactarà un pla d’acció on
quedaran recollits els objectius, les estratègies
i les propostes d’actuació, que hauran d’anar
acompanyades d’una avaluació economicofinancera que en garanteixi la viabilitat. L’objectiu final és disposar d’una eina realment útil per
afrontar un dels problemes que més preocupen
la ciutadania.

Rubí disposa actualment de
493 habitatges de protecció
oficial, tant en règim de
lloguer com de venda

NOTÍCIES
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ciudadanía

personas mayores

Hacerse mayor y vivir
la vida en grande
L

as políticas públicas para el envejecimiento activo se basan siempre en la autonomía individual, independientemente de la situación de cada persona. El Ayuntamiento de Rubí
se propone contribuir al respeto y la promoción de la autonomía de las personas mayores
velando por incorporar su voz en la toma de decisiones y ofreciendo atención, servicios
y propuestas culturales y de ocio que se adapten a sus necesidades. Por esta razón, en el
mandato 2019–2023 se ha creado el Servicio de Personas Mayores Activas, una nueva concejalía que desde la Administración local trabaja para las y los rubinenses de más edad.

Rubí es un municipio
pionero en cuestiones
como el intercambio
intergeneracional

En Rubí, hay casi de 12.000 rubinenses de 65
años o más (IDESCAT, 2018). Las personas mayores representan el 16% del total de vecinos y
vecinas de la ciudad y es un colectivo que previsiblemente seguirá creciendo. El aumento de la
expectativa de vida ha transformado la vejez: si se
tiene buena salud, después de la jubilación se llega a una nueva etapa vital cada vez más larga.
Desde la Administración local se ha apostado decididamente por promover el envejecimiento activo de los y las rubinenses cuidando su bienestar
físico, social y mental. Así se recoge en el Plan estratégico en el ámbito de las personas mayores,
un documento aprobado unánimemente por el
Pleno del Ayuntamiento de Rubí el pasado mes
de mayo. El texto planifica las políticas de envejecimiento activo y saludable en torno a cuatro ejes
principales: participación social y cívica; servicios
sociales y de salud, y relaciones de ayuda mutua;
movilidad, transporte, vivienda y uso de los espacios públicos; y comunicación e información. Del

mismo modo, la creación del nuevo Servicio de
Personas Mayores Activas durante este mandato
hace visible el compromiso del gobierno municipal
en este ámbito.
Incorporar la voz de las personas mayores en la
toma de las decisiones que les afectan ha sido el
primer paso para definir acciones concretas con
el objetivo de ofrecer atención, servicios y propuestas culturales y de ocio que se adapten plenamente a sus necesidades. El Plan de mandato
2015-2019 ya establecía como una prioridad de
gobierno trabajar con el colectivo de personas mayores teniendo en cuenta su diversidad de situaciones y necesidades, apostando por un envejecimiento activo y fomentando su participación en el
día a día de la ciudad. Fruto de esta voluntad, ya
en 2016 se empezaron a desarrollar varios proyectos con una perspectiva transversal y potenciadora
del envejecimiento activo, como el Programa de
Intercambio Intergeneracional “Memoria Viva” o la
Semana de las Personas Mayores.

Tanto el Plan estratégico en el ámbito de las
personas mayores 2019-2022 como el programa “¡Disfruta de la vida en grande!” no habrían
sido posibles sin el trabajo de los miembros del
Consejo Consultivo de las Personas Mayores, un
órgano que también ha estado presente en el
reciente Congreso Nacional de las Personas Mayores, en el que han demostrado, una vez más,
el carácter pionero de Rubí en cuestiones como
el intercambio intergeneracional.

NOTÍCIES

Sabías que…
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Este año, dentro del Plan estratégico en el ámbito de las personas mayores, y teniendo en cuenta siempre las propias opiniones del colectivo, se
ha elaborado un programa estable de actividades dirigidas a rubinenses mayores de 60 años
con el nombre “¡Disfruta de la vida en grande!”.
El programa propone hasta enero de 2020 visitas
culturales; actividad física y saludable; talleres
de expresión, creatividad y cultura digital; y propuestas formativas, entre otras. La gran mayoría
de las actividades son gratuitas y se desarrollan
en diferentes espacios de la ciudad: Biblioteca
Municipal Mestre Martí Tauler, El Celler, Centro
Cívico de Ca n’Oriol, Centro Cívico del Pinar La
Cruïlla, Espacio Expositivo Aula Cultural, Museo
Municipal Castell y Teatro Municipal La Sala. El
programa de estas actividades, de periodicidad
semestral, se puede conseguir en formato papel
en varios equipamientos de la ciudad y también
se puede consultar en línea.

Rubí forma parte de la Red de Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas
Mayores, impulsada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La red pretende
generar entornos y servicios que promuevan
y faciliten un envejecimiento activo y saludable. De este modo, la ciudad se compromete
a compartir y fomentar los valores y principios
centrales del enfoque favorable a la edad de
la OMS, intercambiando información y buenas prácticas con el resto de municipios que
forman parte de la red.
Uno de los requisitos necesarios para obtener el reconocimiento de Ciudad Amigable
con las Personas Mayores era precisamente disponer de un diagnóstico y un plan de
acción referentes a este colectivo. En Rubí,
este trabajo se recoge en el Plan estratégico
en el ámbito de las personas mayores para
el periodo 2019-2022, que fue aprobado por
unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de
Rubí.

El Ayuntamiento
apuesta por
generar entornos
que promuevan el
envejecimiento activo
y saludable

NOTÍCIES
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fiscalidad

ordenanzas fiscales

Las ordenanzas de
2020 buscan fomentar
las energías verdes

Fomentar el
autoconsumo es el
objetivo

L

as ordenanzas fiscales aprobadas para
el año 2020 apuestan por incentivar a la
ciudadanía a utilizar energías renovables
en sus hogares y comunidades de vecinos. De este modo, se abre camino a facilitar la
introducción de dispositivos de autoconsumo en
los domicilios del municipio. Esta voluntad se extiende también a las empresas que apuesten por
el uso de las energías renovables.
Las ordenanzas aprobadas de cara al 2020 prevén
descuentos en el impuesto de bienes inmuebles
(IBI) que pueden llegar al 50% para los domicilios
y comunidades de vecinos que adopten medidas
encaminadas al autoconsumo energético.
En el ámbito empresarial, el incentivo se vehiculará a través del impuesto de actividades económicas (IAE). Este gravamen podrá ser bonificado
hasta el 50% del coste total en función de las medidas aplicadas.

El paquete de bonificaciones también llega a la
movilidad. Así, los vehículos también se pueden
acoger a bonificaciones al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) que podrán
oscilar entre el 50% y el 75%, en función de las
características del vehículo.
Las ordenanzas, además, prevén ayudas para
reconstruir las viviendas que han sufrido daños
a causa de las intensas lluvias de 2018. En este
caso, los inmuebles afectados se podrán acoger
a bonificaciones que llegan al 95% del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Nueva reducción del IBI
En referencia al impuesto de bienes inmuebles
(IBI), el principal tributo que gestiona el consistorio, volverá a reducirse un año más. En este caso,
se aplicará una reducción del 1%, que se suma a
las reducciones del 2% aplicadas en 2018 y 2019.
De esta manera, el tipo impositivo queda situado
en el 0,677.

Dos anys de millores
impulsades per la
ciutadania
E

NOTÍCIES

pressupostos participatius
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participació ciutadana

ls veïns i veïnes de Rubí han decidit en els darrers dos anys la destinació d’una part del pressupost municipal. A través d’un procés participatiu que implica infants, joves i adults, s’ha
acordat de dur a terme una sèrie d’accions de millora del municipi.

Així doncs, l’any 2018 es va engegar una nova
manera d’implicar la ciutadania en la millora i el
desenvolupament del municipi: s’obria una part
dels pressupostos a la participació ciutadana. En
la primera edició, els rubinencs i rubinenques van
decidir la destinació d’una partida de 200.000 euros, 50.000 dels quals van correspondre als infants i adolescents, i la resta, a majors de 16 anys.
Es va optar per la construcció d’una pista polivalent a Can Ximelis, posar en marxa una prova pilot
d’enllumenat i la reposició d’arbrat a la ciutat.

Infants i adolescents
són part important
del procés

Els infants i adolescents van acordar de pintar
passos de vianants amb colors i lemes escollits pel
Consell d’Infants i Adolescents, així com instal·lar
bancs públics que facilitin la comunicació entre
les persones que s’hi asseguin.
La segona edició, que s’ha desenvolupat aquest
2019, la participació ciutadana ha comptat amb
una partida total de 300.000 euros, dels quals
els joves i adolescents han disposat de 50.000.
Un cop finalitzada la part participativa, els veïns
i veïnes han decidit que cal idear una aplicació
per a telèfons i tauletes pensada per a famílies
amb membres amb diversitat funcional. També
han acordat de crear espais d’ombra al parc Rivo
Rubeo, agençar el Parc de Ca n’Alzamora, lluitar
contra el mosquit tigre i millorar l’equipament de
l’Escola Municipal de Música.
El procés que implica els infants i adolescents es
tirarà endavant durant aquest curs a través de diferents accions a les aules i en altres espais de
trobada dels nois i noies de Rubí.

Aquesta zona
s’equiparà amb més
ombra

Les persones amb
diversitat funcional
disposaran d’un nou
servei

grups municipals
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prioritzant la ciutat;
sumar sempre és positiu

psc
Moisés
Rodríguez
Cantón

Portaveu del Grup
Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Per imaginar més Rubí cal que ho fem plegats, amb tu. Aquesta premissa demana entendre la política com el resultat de ser
útils per als nostres veïns i veïnes, que mereixen que escoltem,
aprenem i treballem amb passió dia a dia.
Som un partit d’esquerres i progressista, i no podíem perdre
l’oportunitat de refermar el mandat democràtic, que sorgeix de
les urnes, al nostre municipi al maig i ara recentment el 10 de
novembre.
Gràcies per la victòria de totes i tots, per la confiança guanyadora expressada en vot socialista. La il·lusió i l’esperança
són l’escenari polític en el qual vivim aquest resultat, que ens
encoratja encara més a continuar el nostre compromís amb
la ciutat.
La societat ens demana responsabilitat i governs estables,
amb les persones com a eix vertebrador de les polítiques acordades. Així mateix, ens demana diàleg i solucions per millorar
la qualitat de vida a les ciutats, a l’Estat, en un món que s’entengui global i sostenible. Per assolir els reptes als quals hem
de fer front, cal buscar el sentiment d’orgull de la ciutadania,
defensar els seus drets, la justícia social i la igualtat. Per tant,

agraïm poder acordar el camí que hem de seguir en coalició
amb el grup En Comú Podem Rubí i valorem l’encert. Aquesta
suma ara es veu reflectida en el pròxim govern d’Espanya i ens
atorga encara més seguretat en el nostre acord municipal:
un horitzó de projecció que posa al davant la nostra ciutat,
d’esquerres, Rubí, que tant estimem. Perquè la innovació
social és escalable i reproduïble i aquesta fórmula que s’inicia
al Govern central i a Rubí serà positiva.
Esperem que d’aquí a pocs mesos la inèrcia progressista arribi
al Parlament de Catalunya. Les catalanes i els catalans no ens
mereixem la immobilitat, i els rubinencs i rubinenques tampoc
mereixem la no interlocució amb un Govern autonòmic que no
presta cap atenció als territoris que considera no afins. És molt
irresponsable no atendre les demandes del nostre municipi, i si
la raó és incapacitat, sempre poden marxar i deixar pas a sumes
que, com a Rubí i ara també al Govern central, posen al davant
les persones i el seu benestar.
D’exemples municipals com el nostre i les sinergies estratègiques que es generen no en falten. És l’hora de sumar plegats.
És l’hora d’avançar.

malbaratament socialista

erc
Montse
Soler		
Pons

Portaveu adjunta
del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana
de Catalunya

El govern del Partit Socialista demostra, una vegada més,
no tenir clares quines són les prioritats de la nostra ciutat.
Durant aquestes festes de Nadal el govern municipal ha
decidit, de manera unilateral, tornar a muntar el túnel de
llum. Serà el mateix que va enlluernar Rubí l’any passat,
però enguany, a més, han decidit afegir-hi, per si no era suficient, un laberint i dos arbres de llum. Aquests elements,
que estaran instal·lats durant un mes al nostre municipi,
ens costaran uns 300.000 euros aproximadament. Una
despesa excessiva i injustificable, poc sostenible i participativa, i que no serveix per potenciar el comerç de la nostra
ciutat. Un malbaratament que no té raó de ser.
Avui dia Rubí té moltes mancances, algunes de molt evidents, com ara l’estat de degradació i deixadesa de molts
dels nostres carrers, places i espais verds, tant del nucli
urbà com de les urbanitzacions. Això se suma al gran problema que tenim en matèria d’habitatge, al qual no s’ha
donat la resposta necessària en els darrers anys de crisi

econòmica. No només aquesta despesa ens sembla un
malbaratament dels recursos públics. Malauradament, en
podem posar molts altres exemples: la lona del Casino, instal·lada des de fa mesos sense que s’hagin iniciat les obres
de reforma, que de moment ha suposat un cost de 30.000
euros, a banda de la despesa del lloguer de la bastida; la
reforma del paviment del carrer Francesc Macià, que ha
suposat un cost de 200.000 euros; o la proposta de compra
del local de l’antiga Caixa de Pensions per un valor de més
de 600.000 euros.
A Esquerra Republicana continuarem treballant perquè
els diners públics es destinin al que realment necessitem
els que vivim el dia a dia de la ciutat. Mentre el govern actual
pensa que per brillar la ciutat necessita llums, a ERC pensem que els rubinencs i rubinenques tenen llum pròpia i els
diners s’haurien de derivar cap a activitats lúdiques i culturals que ens ajudin a créixer a tots plegats com a societat.

l’emergència climàtica com a
oportunitat de canvi

ecp
Grup Municipal		
d’En Comú Podem

Fa temps que van saltar totes les alarmes i ara és hora que
tots ens posem a fer canvis reals. El model productiu i de
creixement basat en el malbaratament dels recursos i el
menysteniment del medi natural no té més recorregut. La
nostra salut i el nostre futur estan en joc.
Les ciutats són agents clau en el canvi necessari i Rubí sap
prou bé que aquest context és una oportunitat per a la seva transformació. El món local, com a administració més
propera a la ciutadania, juga un paper clau en el canvi de
model, especialment en la conscienciació i el canvi d’hàbits
de la ciutadania. Al mateix temps, cal que sigui un exemple
i aposti per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i
l’energia verda.
Des d’ara i al llarg dels propers anys hem de desplegar un
ambiciós Pla de Transició Ecològica a la ciutat, un procés
amb objectius a curt, mitjà i llarg termini. Per fer-ho, ens hem
de basar en eines com Rubí Brilla i el Pla de Mobilitat Sostenible, així com en la reducció i una gestió millor dels residus i

el disseny de ciutat que ha de sorgir del nou POUM. Treballarem per dotar-nos d’una ordenació urbanística que entengui
la ciutat com un espai per a la convivència, la proximitat i el
gaudi; una ciutat al servei de les persones.
També hi ha una qüestió indiscutible: res del que pugui fer
l’Administració serà realment efectiu sense la implicació
de la gent. Les persones conscienciades són la llavor del
canvi, l’agent fonamental per fer que la transformació sigui
profunda i duradora. Per això ens necessitem totes i tots, per
entendre que el bé comú és el bé propi.
Tenim clar que hem entrat al govern, entre altres coses, per
fer un Rubí més verd i sostenible mitjançant la reducció
d’emissions i residus; un Rubí al servei de les persones, de la
seva salut i del seu medi ambient.

Cs
Roberto
Martín		
Martín		

Portaveu del Grup
Municipal del CiutadansPartido de la Ciudadanía

VR

En el discurso que nuestro grupo municipal realizó durante el
pleno de investidura, defendimos que era más necesario que
nunca un ejercicio en el que todos los partidos tendiésemos la
mano a la construcción de una ciudad que lleva más de una
década acumulando deficiencias dignas de una ciudad subdesarrollada.
«Independientemente de la ideología política que tengamos,
nos une una ciudad con un potencial enorme, y eso, debemos
trabajarlo juntos».
Hoy, tras siete meses de reuniones y visitas con vecinos, vecinas
y entidades, constatamos que seguimos en el punto de partida.
Una carente atención sanitaria, unas calles con socavones, un
mantenimiento precario, una limpieza inexistente o la falta de
policía siguen siendo la realidad con la que nos encontramos a
diario y nada hace vislumbrar un cambio a medio plazo.

Las políticas de maniqueo a las que nos tiene acostumbrado el
gobierno socialista (ahora con la inestimable colaboración de
En Comú Podem) suponen directamente la falta de diálogo y
consenso en aquellos proyectos que realmente afectan a nuestra ciudad. No se admite discusión, se presenta el proyecto en
el mejor de los casos y adelante…
Nuestro grupo municipal seguirá abogando por el trabajo conjunto, el de todas las siglas. Seguirá defendiendo que, más allá
del postureo político y la divergencia, existen prioridades que
debemos afrontar y a las que hay que dar una solución pensando en el futuro y el bien de Rubí.
Entre tanto túnel de luz, derroche y dispendio del colorín, supongo que en algún momento habrá que ponerse a trabajar.

continuisme

Veïns per Rubí - Vecinos por Rubi

vr

Grup Municipal de
Veïns per Rubí

Han passat sis mesos des de les eleccions municipals i malauradament tot continua igual: Rubí és una ciutat amb molt potencial, però mal gestionada des de fa dècades pels diferents
governs municipals.
En aquest nou mandat ens trobem amb la novetat d’un govern
de coalició entre el PSC i En Comú Podem (ECP), que el primer
que van acordar va ser una pujada generalitzada de sous i del
nombre de càrrecs de confiança o assessors de govern: el
govern municipal i els seus assessors ens costaran a la ciutadania més de cinc milions d’euros durant aquest mandat.
Poc després es va confirmar que les despeses en elements
extraordinaris de llum per Nadal, com el túnel de llum, arbres i
laberints, ara amb la contribució d’En Comú Podem, ens costarà, en lloc de 130.000 euros, més de 230.000 euros, malgrat
les crítiques que hi van fer els regidors d’ICV fa un any, que ara
formen part d’ECP. Això és una mostra de la nul·la incidència
dels nous socis de govern del PSC en la presa de decisions i de
com van enganyar els seus votants.

D’altra banda, uns dels temes que resultaran polèmics és la
compra per 1.500.000 euros de la fàbrica abandonada de
l’antiga Superson (Plana del Castell), o del local on se situava
“la Caixa”, a l’illa de vianants, per 635.000 euros, per part de
l’Ajuntament amb el suport d’ECP. Aquesta despesa, sense
tenir un Pla d’Equipaments en vigor, ens sembla una barbaritat, tenint en compte que amb aquests diners es podrien
construir, per exemple, més de 30 habitatges municipals per
a diferents col·lectius.
Tenim la sensació, de nou, que aquests quatre anys de mandat tornaran a ser perduts pel que fa als grans temes de ciutat:
manteniment, neteja, seguretat, POUM, equipaments, mobilitat, habitatge, urbanitzacions, incivisme, etc.
VR continuarem treballant des de l’oposició per la millora de
la nostra ciutat.

feina, vots, participació.
Tot plegat, per a què?

aup
Grup Municipal
d’Alternativa d’Unitat
Popular

2019-2023. Nou mandat amb un PSC reforçat en les eleccions, governant ara amb En Comú Podem (tenim dubtes raonables que ECP puguin mantenir aquesta coalició). L’AUP té
un marge d’acció reduït amb dues regidores menys, i aquests
vots han beneficiat segurament ERC (vot útil?) i ECP (sectors
de l’AUP no independentistes?).
Tot plegat, per a què? Per què el 43 % de la població amb dret a
vot s’absté? A què responen els resultats? A la bona feina dels
partits més votats? A les campanyes electorals? A propostes
polítiques fonamentades? Moltes respondríem NO a aquestes
preguntes.
La participació és baixa en les eleccions, però també ho és
en la política (institucional), que, per cert, podeu seguir a
www.auprubi.cat i a https://diaridunaregidora.home.blog.
Per a nosaltres ha estat un cop dur l’increment del vot socialista a Rubí després de quatre anys de desgovern i, sobretot,
per les declaracions incendiàries sobre el centre de menors o
la presència de regidors del govern socialista en les manifesta-

cions «STOP Centre de Menors a Rubí».
És aquesta la ciutat que volen construir? Quin és el món que
volem fer dia a dia, a Rubí? Com entenem l’acollida, les relacions veïnals? Des de la por i la confrontació? Des del suport
mutu i el reconeixement de l’altri?
Ha estat també un cop dur per la feina incansable dels regidors i la regidora de l’AUP durant el mandat 2015-2019,
reconeguda per persones d’altres partits, però que no ha servit
per incidir en un govern enrocat, ni perquè se’ns conegui fora
de l’Ajuntament, com a partit local que som.
En qualsevol cas, continuarem construint la democràcia en
què creiem, intentant no caure en les dinàmiques perverses
del clientelisme o el postureig. Però, sobretot, millorant aspectes del nostre treball, com ara la presència al carrer i la relació
amb el veïnat divers. Que la institució no se’ns mengi mentre
treballem (un altre cop) per transformar-la.

grups municipals

Hace escasamente medio año que ha dado comienzo un mandato que para muchos se antojaba como el mandato del diálogo
y la cooperación entre fuerzas políticas.
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siete meses de más

NOTÍCIES

urbanitzacions

nou espai de participació

CR14

Constituïda la Taula
d’urbanitzacions
D

es de finals d’octubre, Rubí compta amb un nou espai de participació que reuneix entitats veïnals de les urbanitzacions, tècnics municipals i representants polítics. Es tracta de
la Taula d’urbanitzacions de Rubí, un òrgan que s’ha creat per donar compliment a una
moció aprovada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament.

Les urbanitzacions
ocupen una gran
extensió de territori

Tenint en compte les necessitats específiques
i la singular configuració d’aquesta zona de la
ciutat, en aquest mandat, el govern municipal
ha creat el nou Servei de Manteniment d’Urbanitzacions. L’objectiu és millorar l’atenció que es
presta al veïnat de les 13 urbanitzacions que hi
ha a Rubí, que ocupen una gran extensió de territori.

mandes del mateix veïnat, s’inclou a la proposta
d’ordenances fiscals aprovada pel Ple de forma
provisional.
La primera trobada de la Taula d’urbanitzacions
de Rubí ha comptat amb la participació d’una
dotzena d’entitats, així com representants polítics de l’equip de govern i d’altres grups municipals.

Durant aquesta primera trobada, s’han abordat
qüestions que preocupen el conjunt de les urbanitzacions de la ciutat, com ara la neteja de
torrents. Sobre aquest tema, l’Ajuntament ha
informat que ja s’hi fan actuacions periòdiques,
però que es revisaran aquells punts indicats pel
veïnat per programar-hi les properes tasques de
neteja.

La Taula es reunirà cada dos mesos, segons s’ha
establert a la sessió constitutiva d’aquest òrgan.

Un altre dels temes que han despertat l’interès
de les persones que resideixen a les urbanitzacions són les bonificacions del 95 % de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
en aquells treballs executats com a conseqüència dels aiguats de juliol i novembre de 2018.
Aquesta mesura, que dona resposta a les de-

Sabies que...
A la ciutat hi ha un total
de 13 urbanitzacions,
amb una extensió en
conjunt que gairebé
duplica la del nucli urbà
central i els polígons.
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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

gener 2020
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recomanem

desembre 2019
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AGENDA

27 28 29 30 31

30 31

Fins al 7 de gener
PISTA DE GEL
Vine a patinar sobre una autèntica pista
de gel sostenible!
Entrada: 6 € (inclou lloguer dels patins
però no dels guants). Podeu aconseguir
descomptes del 50% a totes els
comerços associats que hi col•laboren.
Plaça de la Nova Estació. Consulteu horaris a www.rubi.cat/nadal

dissabte 21 de desembre
LA TROCALLERIA
Intercanvia objectes per allargar-ne la vida útil i prevenir
residus.

dilluns 9 de desembre

Rambla del Ferrocarril, 10.30 h

COM ENSINISTRAR UN DRAC 3
Cinema infantil

Dins el cicle CINC de la Direcció General de
Política Lingüística i amb la col•laboració del
Servei Local de Català.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 18 h

dissabte 14 de desembre
SONS DEL MAR

Cicle Música per a la Petita Infància
Descobrirem el so de diferents instruments, cantarem, dansarem
i farem música tots plegats!

dilluns 30 de desembre
FESTIVAL DE VALSOS I DANSES
L’esperat concert de valsos arriba a Rubí amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès.
Teatre Municipal La Sala, 21 h

Ateneu Municipal, 11 h

diumenge 5 de gener
diumenge 15 de desembre

CAVALCADA DE REIS

LA MARATÓ DE CONTES
La Xarxa porta un cop més aquest espectacle participatiu i
solidari clàssic del Nadal.

Els Reis d’Orient arribaran a l’Escardívol envoltats de màgia i, un
cop recollides les claus de la ciutat, iniciaran la cavalcada pels
carrers de Rubí acompanyats del Mag Rubisenc. Vegeu recorregut
a www.rubi.cat/nadal

Teatre Municipal La Sala, 11 h

Escardívol, 18 h
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De 16.30 a 20.30 h
Campament del Mag Ru
bisenc
Vine a donar la carta al Ma
g i descobreix
els misteris del seu labora
tori!
Amb espectacle d’animaci
ó a càrrec de
Xarop de Canya
Lloc: Museu Municipal Ca
stell (MMUC)
C. Castell, 35

16.30 h
rta al carter reial
Lliurament de la ca
Lloc: Escardívol

18 h
rient
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Arribada de Ses M
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rie
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Lloc: Escardívol
18.30 h
da de Reis
Sortida de la cavalca
ut
reg
Vegeu el recor
21 h
stats
i comiat de Ses Maje
Final de cavalcada
els Reis d’Orient
ardiet
Lloc: Pl. Doctor Gu

PROGRAMA
2019 > 2020

Recorregut de
la cavalcada

Tots els caramels que es repartiran a la Cavalcada
de Reis són aptes per a celíacs. Campanya «Cap
nen sense caramels»
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18
7 7
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9

L’arribada dels Reis a l’Escardívol es traduirà
simultàniament en llengua
de signes per a persones sordes.
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19 5
1. C. Joaquim Blume
2. C. Cadmo
3.C. Prat de la Riba
4. C. Rafael Casanova
5. Pg. Francesc Macià
6. Av. Barcelona
7. C. Cervantes
8. C. Monturiol
9. C. Abat Escarré
10. Pl. Progrés
11. C. Mare de Déu
de Fatima

1

2
4 3

12. C. Tres d’Abril
13. Ctra. Sant Cugat
14. C. Joan Maragall
15. C. Bartrina
16. C. Lluís Ribas
17. C. Cervantes
18. Av. Barcelona
19. Pg. Francesc Macià
20. C. Montserrat
21. Pl. Doctor Guardiet

