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Introducció
La ciutat de Rubí necessita i mereix un govern estable que pugui afrontar amb
rigor els reptes que, a causa de diverses circumstàncies, van quedar sense resoldre en el mandat anterior. És imprescindible crear un equip polític i tècnic que
abordi la urgència de la planificació urbanística, la situació laboral de la plantilla
de l’Ajuntament i la garantia del dret d’accés a l’habitatge, entre altres qüestions.
Aquest Pla de Mandat 2019-2023 és el document marc que, acompanyat
pels plans directors de les àrees i els pressupostos de cada exercici, constitueix
la guia del govern municipal de la nostra ciutat.
El pla desplega les línies estratègiques prioritàries del govern municipal a
partir dels compromisos assumits amb els nostres veïns i veïnes i la necessitat
imperiosa de treballar per un Rubí més amable, inclusiu i participat: el Rubí que
la ciutadania decideixi.
Les ciutats juguem un paper fonamental en la lluita per salvar el planeta, erradicar la pobresa i assegurar la prosperitat. Només la suma de petites accions,
des de cada govern local i regional, farà possible prioritzar els objectius globals
que ens marca l’agenda de desenvolupament sostenible 2030. És per aquesta
raó que els compromisos adscrits en aquest Pla de Mandat inclouen Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS): responen a la voluntat d’aquest Ajuntament de ser catalitzador d’un canvi de paradigma a través del poder transformador de la urbanització per al desenvolupament global.
La nostra acció estarà guiada per aquestes línies estratègiques de fons:
1- La lluita contra la pobresa i l’exclusió social
2- L’educació equitativa i la millora de serveis de la salut pública
3- La convivència, el civisme i la seguretat ciutadana
4- La lluita i la promoció del dret a l’habitatge
5- La reactivació econòmica i la lluita contra l’atur
6- Una ciutat sostenible que implementi un pla actiu de transició ecològica
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MISSIÓ

· Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Rubí. Respondre a les necessitats i expectatives de les persones usuàries dels serveis municipals, contribuint a consolidar una ciutat més solidària,
sostenible i activa, incorporant la participació de la ciutadania, la gestió de la transparència i l’ús eficient dels recursos com els eixos principals de l’acció municipal.

Volem ser:
• Un Ajuntament al servei de la gent, que la faci corresponsable i còmplice d’un projecte comú.
• Una corporació que obté els millors resultats d’una manera eficient i respectuosa amb el medi ambient.
• Una corporació reconeguda per la gestió innovadora dels serveis públics.
• Una corporació amb un entorn de treball que propicia el desenvolupament de les persones, la innovació i l’assumpció de responsabilitats.
• Una corporació cohesionada i amb valors compartits.

VALORS

· Integritat i honestedat, a l’acció política i a la gestió municipal. El servei públic orientat cap a l’interès
general, salvaguardant el prestigi de la corporació, dels rubinencs i de les rubinenques, dels valors i
principis essencials de la democràcia i d’una lluita decidida contra qualsevol sospita de corrupció.

· Transparència i bon govern, per tal de garantir que la ciutadania tingui accés a l’acció i la gestió pública. Potenciar la cultura de la rendició de comptes a la ciutadania. Fomentar la creació d’espais de
participació i d’implicació de la ciutadania en el fet comú, en la política.

· Proximitat en les relacions amb la ciutadania, amb l’objectiu que l’acció i la gestió públiques s’acostin

a la ciutadania. L’administració pública ha d’estar al servei de la ciutadania, s’ha d’ocupar d’escoltar les
persones i de cercar solucions a les seves necessitats i fer-ho amb l’empatia i la sensibilitat necessàries.

· Igualtat, equitat i justícia social. L’acció i gestió política s’ha de fonamentar en el desplegament

d’aquests valors essencials sense la participació dels quals no és possible assolir quotes de progrés i
benestar social de la comunitat.

· Treball, compromís i esforç. L’acció i gestió pública local entesa com l’únic interès i l’única dedicació
dels servidors públics. Destinar el temps i els esforços precisos per assolir els objectius de millora de
les condicions de vida del veïnatge.

· Exigència de qualitat en el servei públic. L’acció i la gestió pública orientada a l’eficàcia i l’eficiència i
en la recerca de l’excel·lència i la qualitat.

· Col·laboració i participació. L’acció i gestió pública oberta i orientada a permetre que la resta d’agents
socials, culturals i econòmics col·laborin i s’impliquin en el desenvolupament de les actuacions públiques. La suma dels diferents agents socials és sempre una fórmula de millora, alhora que intensifica els
beneficis col·lectius de les actuacions.

· Il·lusió en la feina com instrument de transformació. La il·lusió ha de guiar-nos cap al futur, amb la vo-

luntat d’aquest projecte compartit. Una il·lusió que tingui la capacitat transformadora de crear el gaudi
de la feina diària, la que compartim tant amb les treballadores i els treballadors com amb el conjunt de
la ciutadania per millorar la nostra ciutat.
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EL NOSTRE MODEL DE CIUTAT
A través d’aquests valors i les línies prioritàries de treball del Govern municipal i de l’Ajuntament de Rubí,
ens proposem avançar cap al model de ciutat que desitja una àmplia majoria de rubinencs i rubinenques, i
d’aquesta manera fer de Rubí:

Una ciutat justa, igualitària i solidària
. Creiem en els drets i els lluitem; aquesta és i serà sempre la nostra raó de ser i la ciutat que vivim,
una ciutat que es mou per la solidaritat, la igualtat i la justícia i que genera polítiques municipals
favorables a aquests principis.

Una ciutat educadora, formadora, emprenedora i innovadora
. Volem una ciutat que eduqui i formi dins i fora de l’escola, de manera permanent i per a totes les
edats; on la cultura, la innovació i la creativitat estiguin en joc també per al progrés socioeducatiu i
industrial des del talent i el potencial de la nostra ciutat.

Una ciutat participativa per viure i conviure
. La cohesió social i el bon veïnat – saber viure i conviure amb valors – són la base fonamental de totes
les accions polítiques i del benestar de la ciutadania, tenint en compte la diversitat de les persones i
atenent sempre des de la igualtat de drets i el respecte. Ho hem demostrat durant molts anys i continuarem fent-ho. Volem una ciutat acollidora, amb bona convivència, sentit cívic, i actituds de respecte als espais que compartim, que ens porten sempre a sentir-nos orgullosos de pertànyer a Rubí.

Una ciutat metropolitana i sostenible
. La modernització de la nostra ciutat passa necessàriament per ser eficient i competitiva amb una
mirada a la sostenibilitat i al futur, entenent els recursos des d’una visió compartida i solidària, i
per això, gestionada amb perspectiva i responsabilitat. Una ciutat connectada al futur ha de donar
resposta als reptes de mobilitat i desenvolupament urbà, dels entorns naturals, de la tecnologia
facilitadora i en definitiva, ha de donar resposta als principis econòmics, ecològics i d’equitat social.
. Amb aquest Pla de Mandat volem renovar el compromís amb els nostres valors, els que sempre ens
han definit. Davant les propostes de política monotemàtica d’altres actors polítics, des de l’equip de
govern lluitem per una visió optimista, constructiva, i de futur.

L’ESTIL DE DIRECCIÓ
Per a la implantació d’aquest pla de mandat cal que els comandaments de l’organització actuïn com a model
de referència d’acord amb un estil:

· Compromès amb l’organització
· Obert
· Orientat a la ciutadania
· Responsable dels seus objectius
· Eficient amb els recursos
· Comunicatiu (en totes les direccions)
· Formador
· Cooperador (gestió transversal)
· Generador de confiança
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ELS NOSTRES COMPROMISOS
El nostre compromís és amb les persones i posa la ciutat al servei de la seva qualitat de vida. Rubí és un municipi de grans potencials humans, industrials i culturals que cal dinamitzar i reforçar per consolidar una imatge
pròpia on creixi l’autoestima i el compromís amb el projecte comú.

1. Ciutadania, Drets i Igualtat
Prioritzarem la defensa de les persones i dels seus drets i la protecció social de les persones amb
més necessitats. Defensarem l’accés igualitari i equitatiu als recursos públics, amb la voluntat de
construir una ciutat més democràtica i amable.

2. Projecció estratègica de la ciutat
Projectarem Rubí al món i reforçarem la imatge de la nostra ciutat, millorant la seva fesomia.
Treballarem per tal que la nostra marca de ciutat estigui associada a projectes transformadors
de la ciutat.

3. Educació, Cultura, Esport i Salut
Promourem l’Educació com a element central de la igualtat d’oportunitats. Treballarem perquè la
nostra marca de ciutat estigui associada a la Cultura com a instrument de convivència i de valors
humanístics, amb Memòria Històrica, on l’Esport sigui un element socialitzador i educatiu i perquè
es dignifiquin els serveis de Salut que la ciutat mereix.

4. Espai públic de qualitat
Afavorirem un espai urbà amable, més accessible a les persones, promovent un transport públic
sostenible i gratuït, conclourem grans equipaments de la ciutat, impulsarem reformes urbanístiques i incorporarem definitivament les urbanitzacions a la dinàmica de la ciutat.

5. Promoció de l’activitat econòmica
Potenciarem l’activitat econòmica, industrial i comercial de Rubí, tot reforçant la formació professional com fonament per incrementar la competitivitat i la creació de llocs de treball.

6. Una ciutat sostenible
Desenvoluparem actuacions decidides per tal de fer front al repte de la transició ecològica. La situació d’emergència climàtica fa necessàries accions transversals en mobilitat, transició energètica
i model de ciutat per a la potenciació d’un entorn vital saludable.

7. Una organització eficaç i eficient
Impulsarem les transformacions necessàries per estabilitzar la plantilla de l’Ajuntament i les accions
i millores que calguin perquè l’administració local sigui més eficient i responsable envers la ciutadania.

8. Transparència participació i diàleg
Afavorirem la participació de les ciutadanes i ciutadans i la transparència en la relació amb l’administració. Promourem la consulta de tota la informació relativa a l’Ajuntament.
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17 Objectius
de desenvolupament
sostenible (ODS)

OBJECTIU 1:
FI DE LA POBRESA
Posar fi a la pobresa en totes les
seves formes a tot el món.

OBJECTIU 2:
FAM ZERO
Posar fi a la fam, aconseguir la
seguretat alimentària i la millora de
la nutrició i promoure l’agricultura
sostenible.

OBJECTIU 3:
SALUT I BENESTAR
Garantir una vida sana i promoure
el benestar per a tothom en totes
les edats.

OBJECTIU 4:
EDUCACIÓ DE QUALITAT
Garantir una educació inclusiva i de
qualitat per a tothom i promoure
l’aprenentatge al llarg de la vida.

OBJECTIU 5:
IGUALAT DE GÈNERE
Aconseguir la igualtat entre els
gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

OBJECTIU 6:
AIGUA NETA I SANEJAMENT
Garantir la disponibilitat d’aigua
i el sanejament per a tothom.

OBJECTIU 7
ENERGIA NETA
I ASSEQUIBLE
Garantir l’accés a una energia
assequible, segura, sostenible
i moderna per a tothom.

OBJECTIU 8
TREBALL DIGNE
I CREIXEMENT ECONÒMIC
Fomentar el creixement econòmic
i l’ocupació inclusius i sostenibles,
i el treball decent per a tothom.

OBJECTIU 9
INDÚSTRIA INNOVACIÓ
INFRAESTRUCTURES
Construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació.
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OBJECTIU 10:
REDUCCIÓ
DE LES DESIGUALTATS
Reduir la desigualtat dins i entre els
països.

OBJECTIU 11:
CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES
Fer les ciutats inclusives, segures,
resilients i sostenibles.

OBJECTIU 12:
CONSUM I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES
Garantir models de consum i producció sostenibles.

OBJECTIU 13:
ACCIÓ CLIMÀTICA
Prendre mesures urgents per
combatre el canvi climàtic i els seus
efectes.

OBJECTIU 14:
VIDA SUBMARINA
Conservar i utilitzar de forma
sostenible els oceans, els mars i els
recursos marins.

OBJECTIU 15:
VIDA TERRESTRE
Promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres, lluitar contra
la desertificació, aturar i revertir la
degradació del sòl i la pèrdua de
biodiversitat.

OBJECTIU 16:
PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS SÒLIDES
Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

OBJECTIU 17:
ALIANÇA PELS OBJECTIUS
Revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.
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1

CIUTADANIA, DRETS I IGUALTAT

Les persones i la defensa dels seus drets són la nostra prioritat. La protecció social de les
persones amb més necessitats és el nostre principal objectiu.
El suport a les persones i a les famílies que tenen necessitats especials, que tenen dificultats,
serà prioritat màxima. Defensem l’accés igualitari i equitatiu als recursos públics com un instrument identificador de la nostra ciutat i de la seva administració local.
Reiterem el nostre compromís en l’atenció als col·lectius més vulnerables, Infància, Gent Gran,
Dones, i persones amb Diversitat funcional i el seguim situant al centre de la nostra agenda política a fi de garantir la preservació dels seus Drets, amb la voluntat de construir una ciutat
més democràtica i amable.
Ens refermem en la necessitat de fer polítiques que garanteixin l’accés a l’habitatge, i en el
respecte a la diversitat, tot prestant especial atenció als col·lectius indicats a fi de preservar la
igualtat de drets de tota la ciutadania.

1.1 SUPORT A LES PERSONES I INCLUSIÓ SOCIAL
1.

Farem una diagnosi de les situacions de necessitat i pobresa, caracteritzant població vulnerable per tal d’adaptar les mesures a
les necessitats de la ciutat.

2.

Ens dotarem d’una nova eina, l’Oficina de Drets Socials. Encarregada d’orientar, acompanyar i empoderar a les persones en les seves
relacions amb la pròpia administració o altres grans entitats com
ara els bancs.

3.

Ens comprometem a recuperar la figura dels educadors socials de
carrer com a referents del treball social comunitari per millorar la
convivència i generar xarxa.

4.

Seguirem reclamant el compromís de “cap partida a 0 en política social”, demanarem allà on toca la responsabilitat i la inversió
necessària.

5.

Seguirem reclamant el desplegament efectiu de la renda garantida ciutadana a totes les persones que la necessitin.

6.

Conclourem la redacció del Pla d’Inclusió Social amb l’objectiu
de millorar la coordinació en l’atenció a totes les ciutadanes i ciutadans amb necessitats.

7.

Continuarem desenvolupant el Pla d’Acollida.

8.

Mantindrem i reforçarem el programa d’ajudes socials a les persones i famílies en situació de pobresa.
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9.

Impulsarem una proposta al Consell Comarcal per la millora de
la prestació de les Beques Menjador, a fi de garantir la seva
equitat i simplificar la seva feixuga tramitació.

10. Dedicarem esforços i recursos per atendre situacions de pobresa
energètica a les famílies.
11. Establirem noves línies de Subvenció per tal que les entitats del
Tercer Sector puguin tenir més capacitat d’atenció a les famílies
més desafavorides, tot fomentant que el teixit social de la nostra
ciutat s’ampliï i esdevingui encara més protagonista de l’acció
municipal, en temes com els menjadors socials, l’habitatge, o el
desplegament de projectes inclusius, entre d’altres.
12. Seguirem reclamant al govern de la Generalitat que torni a
posar en marxa la Llei de la dependència.
13. Desplegarem el programa de copagament del Servei de Dependència per garantir la preservació del servei i la seva total
equitat a fi d’afavorir a les persones més necessitades.
14. Desplegarem el Pla d’Atenció a la Diversitat, amb especial èmfasi en la consolidació de l’oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional, i al suport a entitats i programes específics d’inserció laboral.
15. Seguirem desenvolupant el projecte de la Font del Ferro, com a
paradigma de serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, tot millorant-ne la imatge corporativa i física per donar-li més
visibilitat.
16. Mantindrem els encàrrecs de servei a la Font del Ferro com a
mitjà propi de l’Ajuntament, com el motor de la millora de les
condicions laborals de la plantilla i del seu projecte d’inclusió.
17. Seguirem amb l’ampliació de la plantilla de treballadors i treballadores amb diversitat funcional de l’empresa Finca Font del Ferro.
18. Impulsarem la dotació d’habitatges per atendre demandes de
diversitat funcional.
19. Vetllarem per tenir un centre de dia per a persones amb diversitat funcional.
20. Elaborarem un Pla per a l’erradicació de la pobresa social i
energètica, que garanteixi els drets fonamentals com l’alimentació i els subministraments bàsics (aigua, llum i gas), i inclogui
ajudes d’urgència per a pal·liar els efectes dels desnonaments o
situacions econòmiques puntuals (lloguers, taxes, impostos...) i
que impliqui les entitats que atenen a Rubí aquestes situacions.
21. Treballarem en col·laboració amb el Centre Educació Especial de
Ca N’Oriol, facilitant el trànsit de l’etapa infantil a l’adulta.
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1.2 INFÀNCIA
1.

Continuarem tenint una visió compartida de la infància, tot
desplegant el Pla d’Infància com a prioritat que es tradueix en
tots els àmbits i necessitats de la vida infantil i en tots els drets
que han de poder exercir a la nostra ciutat.

2.

Prioritzarem l’atenció les famílies on els infants poden estar
en risc d’exclusió social i educativa amb diferents projectes i
recursos dins i fora de l’escola que els permetin accedir al seu
desenvolupament amb igualtat d’oportunitats.

3.

Treballarem per una xarxa educativa i d’agents socials a la ciutat que tingui en compte les diferents situacions infantils que
s’observin, tot recolzant projectes que ajudin al reforç escolar,
a l’educació en el lleure, a les diversitats i a combatre qualsevol
mena de segregació i/o discriminació.

4.

Entendrem l’espai públic com a espai educatiu, familiar, cultural i inclusiu on es desenvolupa la vida dels nostres nens i nenes
i el seu vincle amb la ciutat.

5.

Seguirem comptant amb el treball en xarxa de la Taula d’Infància formada per professionals i entitats, i amb el Consell de la
infància i adolescència, formada per representants menors de la
ciutat. Ambdós espais donen suport a les decisions de les nostres
polítiques.

6.

Impulsarem i donarem suport a una nova xarxa d’equitat i inclusió educativa per combatre la segregació socioeducativa a la
ciutat. Crearem una comissió de seguiment tècnic de les mancances i dificultats de les famílies. Fomentarem els recursos educatius
als barris i aprofitarem les oportunitats i aliances educatives que
puguin generar millores.

7.

Programarem conjuntament des dels diferents serveis municipals i equipaments: Casals, Ateneu, Biblioteca, Castell, La Sala,
entre d’altres.

8.

Promourem també una guia cultural i d’activitats a l’aire lliure adreçada al públic familiar per a l’educació mediambiental,
cultural i esportiva, tenint en compte sempre la inclusió i l’atenció a la diversitat funcional.

9.

Crearem punts d’informació infantil i familiar els quals centralitzaran la programació i orientaran a les famílies.

10. Seguirem atorgant subvencions a les associacions de famílies
per a la realització de projectes pedagògics que facilitin el desenvolupament social i educatiu de les famílies i dels infants.
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11. Crearem una programació infantil estable als barris i seguirem
oferint l’oci infantil i juvenil als barris de la ciutat de la mà del
projecte Fem Barri.
12. Reforç del model d’èxit de la Programació Inter generacional.

13. Es mantindran les activitats de formació per la Pau i els Drets Humans que oferim a totes les escoles de la ciutat per la promoció
dels valors democràtics i de convivència
14. Vetllarem per tenir espais, parcs i places que eduquin en valors, que
identifiquin elements de drets, de civisme, de cultura i de convivència de forma atractiva i accessible als infants i a les famílies.

1.3 JOVES
1.

Desplegarem el Pla Local de Joventut.

2.

Apostarem per una nit jove alternativa i saludable, amb tallers, jocs, cinema, esport...

3.

Desplegarem la Taula de Salut Jove, com un instrument més
específic del Consell de Salut, per facilitar la diagnosi en els problemàtiques de salut emocional, sexual,... i la participació dels
seus protagonistes.

4.

Consolidarem l’agenda d’activitats específicament adreçades a
persones joves als barris: tallers, accions artístiques, música...

5.

Conclourem l’ampliació de la zona d’Skatepark de Can Sant Joan.

6.

Desplegarem també un Programa d’oci esportiu i d’aprofitament
nocturn de les instal·lacions esportives per facilitar la conciliació de
l’esport amb la resta d’activitats d’estudis i laborals dels i les joves.

7.

Estendrem a totes d’activitats d’oci, estratègies per fomentar
el consum responsable molt especialment d’alcohol o d’altres
substàncies perilloses per a la salut.

8.

Posarem a disposició de les joves i dels joves músics bucs d’assaig musicals.

9.

Consolidarem la programació musical estable a l’Espai 1413,
oberta a la participació dels grups locals, tot oferint-los un
espai de qualitat per on puguin actuar, però també consolidant
l’espai com un dels més ben condicionats per la música jove de
tota la comarca, i obert a la participació de grups d’arreu.

10. Treballarem per l’ampliació de la formació professional i universitària, i el suport als processos de transició i inserció laboral.
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11. Seguirem oferint assessorament per beques educatives.

12. Impulsarem projectes de suport a la transició a la vida laboral,
en xarxa amb els serveis de promoció econòmica.
13. Promourem l’oci impulsat per les persones joves de la ciutat,
especialment aquelles activitats vinculades amb l’art urbà, les
noves tecnologies i la innovació industrial i cultural de la mà
de grans projectes de transformació de la ciutat que volem que
tinguin les persones joves com a protagonistes
14. Promourem premis i reconeixement al talent jove en diferents
àmbits vinculats a aquesta transformació participada de la ciutat,
facilitant si és possible el finançament de projectes joves que reverteixin en la població i en la marca identitària i cultural de ciutat.
15. Impulsarem el Consell de la Joventut de Rubí com a ens independent perquè pugui realitzar una funció no només propositiva, sinó
també de supervisió del seguiment del Pla Local de Joventut.
El consultarem i el tindrem en compte com a interlocutor bàsic
per a tot el que fa referència a les polítiques locals de joventut.

1.4 GENT GRAN
1.

Seguirem treballant per reivindicar unes pensions dignes.

2.

Desplegarem les accions necessàries per mantenir el reconeixement “Ciutat amigable amb la Gent Gran”.

3.

Mantindrem el desplegament del Pla d’atenció a la gent gran
de la ciutat, el document que recull el nostre projecte per
seguir treballant els pròxims anys per una ciutat que estima, cuida
i promou la qualitat de vida de les persones de més edat de Rubí.

4.

Reivindicarem la dignificació necessària per part de la Generalitat de Catalunya del Casal del Carrer Magallanes.

5.

Lluitarem per incrementar les places a la ciutat de centres de dia
o crear-ne un de municipal.

6.

Treballarem també, per ampliar l’oferta de qualitat de places
d’atenció en equipaments especialitzats d’atenció a les persones Grans amb major dependència.

7.

Des de la interlocució del Consell de la Gent Gran, ampliarem la
presència del col·lectiu al Consell Comarcal i la seva relació amb
el Congrés Català de la Gent Gran.

8.

Crearem l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran, amb l’objectiu de
centralitzar i facilitar la gestió de recursos i informacions destinades a aquest col·lectiu.
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9.

Crearem una agenda d’activitats al llarg de tot l’any al voltant de
l’oci, la cultura i la salut, tot incrementant el nombre de propostes.

10. Ampliarem l’abast del Programa Intergeneracional com a model de convivència i que reforça la memòria històrica i popular
entre els infants i les persones joves.
11. Facilitarem l’accessibilitat i l’ús dels equipaments municipals
de la ciutat per a l’oci de la gent gran, especialment El Casino
com a espai emblemàtic del qual podran gaudir després de la
seva reforma i rehabilitació.
12. Impulsarem un projecte d’avaluació de la felicitat i el benestar
de la gent gran per detectar necessitats de caràcter emocional
d’aquest col·lectiu amb l’objectiu d’encertar més i millor en les
programacions de tallers saludables que cuidin l’afectivitat de les
persones grans.
13. Tancarem acords amb entitats del Tercer Sector per afavorir el
desplegament d’un projecte d’acompanyament a les persones
Grans que es trobin més desateses a les seves Llars.
14. Continuarem potenciant el Consell de la Gent Gran de Rubí com
un espai de participació, reivindicació i coordinació de les persones grans de la nostra ciutat per tal d’aprofitar la seva experiència
i saviesa per a millorar el conjunt de la ciutat.
15. Elaborarem un Pla contra la Solitud: cada vegada hi ha més persones soles i això té efectes en la seva salut i qualitat de vida. Des
de Serveis Socials i en col·laboració amb els CAPs i les entitats
socials es posarà en marxa una acció de detecció de persones en
situació de risc amb el suport d’una xarxa de persones voluntàries
formades per a detectar situacions de potencial risc i informar-ne.
16. Subvencionarem fins al 50% de la quota líquida de l’impost de
béns immobles (IBI) per a les persones soles de 65 anys o més
amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades el marcat en el IRSC
(Índex de Renda de Suficiència).

1.5 HABITATGE
1.

L’habitatge és un dret de la gent i no del mercat. La prioritat d’actuació és la recuperació d’habitatge, la rehabilitació, la compra i
la construcció. “Cap llar sense família i cap família sense llar”.

2.

Elaborarem el Pla Local d’Habitatge de forma consensuada per
a la seva aprovació.

3.

Mantindrem la Taula pel Dret a l’Habitatge com a instrument de
participació i de construcció d’un projecte de ciutat i d’habitatge
social amb àmplia participació ciutadana.
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4.

Ampliarem el parc social municipal d’habitatge a través de la compra i rehabilitació d’habitatges i la construcció de noves vivendes.

5.

Recuperarem i construirem habitatge, especialment un edifici
dedicat al col·lectiu jove, dos edificis destinats a habitatges socials
familiars i un altre orientat al col·lectiu amb diversitat funcional.

6.

Crearem un centre d’acolliment familiar com a residència municipal d’emergència per a famílies que de forma sobrevinguda
es queden sense llar temporalment.

7.

Amb la interlocució de la Taula pel Dret a l’Habitatge, formularem
projectes d’habitatge compartit, masoveria urbana o altres fórmules innovadores que permetin accedir a l’habitatge a col·lectius com ara persones gran o joves.

8.

Millorarem i coordinarem un programa eficient d’ajudes d’urgència per a famílies o persones afectades per desnonaments per
garantir el pagament dels serveis bàsics i combatre la pobresa
energètica.

9.

A través de l’Oficina Local de l’Habitatge oferirem a tota la ciutadania recursos d’assessorament i acompanyament jurídic en
l’exercici del dret a un habitatge digne.

10. Potenciarem la Borsa de Lloguer incorporant més habitatges
privats amb un programa d’incentius basat en la inversió en el
condicionament i la rehabilitació energètica d’habitatges i els beneficis fiscals.
11. Amb l’impuls de la nostra empresa de promoció d’habitatge
social, PROURSA, desplegarem programes d’estalvi energètic
de la mà de Rubí Brilla, reforçarem els convenis de col·laboració
amb les empreses subministradores com ja hem fet amb SOREA.
12. Consolidarem subvencions i ajudes per la reforma de les llars
amb objectius d’estalvi, sostenibilitat ambiental, i accessibilitat.
13. Crearem un programa de formació ocupacional en rehabilitació
energètica d’edificis i fomentarem la sortida professional dels/les
usuaris/es a través de projectes propis.
14. Crearem el registre municipal d’immobles i solars desocupats per
tal de desplegar accions que recuperin el seu ús social, preferentment com a recursos públics.
15. Desplegarem els mecanismes que ens permeten sancionar els
grans propietaris que mantenen els habitatges buits amb fins especulatius, aplicant l’ordenança de recàrrec del 50% als pisos buits.
16. Aplicarem totes les clàusules vigents de la Llei de l’Habitatge de
Catalunya per a la recuperació de l’ús social dels habitatges buits.
17. Dedicarem el 30% dels habitatges de nova construcció i procedents de grans rehabilitacions a habitatge a preu assequible.
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18. Reivindicarem el dret a l’habitatge i la regulació del lloguer
i l’accés als habitatges d’emergència davant les administracions
que en tenen la competència.

1.6 IGUALTAT
1.

Treballarem per consensuar i presentar un Pla Local d’Igualtat
i de prevenció de la violència de gènere.

2.

Seguirem impulsant polítiques públiques que afavoreixin la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i en tots els sectors.

3.

Desplegarem un Pla d’Igualtat a l’Ajuntament, amb la col·laboració dels i de les representants de la plantilla municipal.

4.

Crearem un centre de referència i el dotarem de recursos per a
la promoció de la igualtat.

5.

Mantindrem el nostre suport a les necessitats de les dones, especialment a aquelles que es troben en una situació més indefensa
i vulnerable, com les dones víctimes de violència masclista.

6.

Ens adherirem a la Xarxa de municipis lliures d’explotació sexual.

7.

Mantindrem els recursos d’atenció psicològica i jurídica cap a les
dones i els seus fills i filles.

8.

Mantindrem el punt lila d’atenció i informació a les festes perquè
volem celebracions lliures d’assetjament per raó de gènere.

9.

Promourem el creixement del teixit associatiu de les dones.

10. Treballarem amb les entitats i associacions de la ciutat per amplificar la lluita per la igualtat i en contra de la violència masclista.
11. Incorporarem la perspectiva de gènere als pressupostos municipals amb l’objectiu de fer visible l’impacte que tenen els comptes
en dones i homes.

1.7 DIVERSITAT
1.

Mantindrem els punts d’assessorament a Joventut i Igualtat específicament adreçats a temes de diversitat de gènere amb la
voluntat de prestar suport individualitzat a les persones i familiars que ho necessitin.

2.

Presentarem el Documental sobre diversitat de gènere on han
participat joves de Rubí i familiars de l’Alan, “Soc Violeta”.
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3.

Seguirem duent a terme mesures a favor del respecte i en contra de
la discriminació per raons d’orientació sexual i identitat de gènere.

4.

Treballarem per la visualització d’aquest col·lectiu amb diferents
elements al mobiliari urbà per fer de Rubí una ciutat encara més
inclusiva i tolerant.

5.

Ampliarem la formació i les campanyes de sensibilització dirigides
a la ciutadania, fent especial incidència en les escoles i les persones.

6.

Incorporarem la visió d’interculturalitat que ens ha de portar més
enllà del coneixement i reconeixement de la diversitat cultural
i ètnica de la ciutat. Les cultures de la ciutat són riquesa que cal
compartir i difondre per assolir nous i millors nivells de coneixement mutu per part de tothom.

1.8 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

2

1.

Continuarem amb el desenvolupament i seguiment del Pla Director de Cooperació Internacional 2018-2020 i encetarem el nou
periode 2021-2023

2.

Vetllarem per destinar i complir amb el compromís del 0,7% del
pressupost a projectes de Cooperació i Solidaritat Internacional

3.

Promourem conjuntament amb el Consell de Cooperació i altres
entitats relacionades amb la cooperació i la solidaritat, espais de
sensibilització que promoguin aquests valors així com l’acollida i
la integració de les persones nouvingudes

PROJECCIÓ ESTRATÈGICA DE LA CIUTAT

Projectarem Rubí al món i reforçarem la imatge de la nostra ciutat, tot canviant la seva
fesomia definitivament. Volem que la imatge que tenen les ciutadanes i els ciutadans de la
Ciutat sigui més bona. Que Rubí sigui percebut com una ciutat de primera lliga.
La nostra ciutat ha de tenir un perfil identificable que ens ompli d’orgull i d’autoestima, lluny
dels prejudicis i de les visions interessades que redueixen Rubí a una simple ciutat de segona
fila. Treballarem per tal que la nostra marca de ciutat estigui associada a projectes transformadors del municipi.
Lluitarem contra la precarització en la cultura i en tots els sectors culturals. Vetllarem per les
condicions contractuals i laborals en els contractes propis i en els atorgaments d’ajudes públiques i formalització de convenis. Volem reconeixement, promoció i dignitat pels creadors i les
creadores.
Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la democràcia i els
drets socials i nacionals com a referents ètics fonamentals. Impulsarem una política global de
recuperació de la memòria democràtica, comptant amb la participació de la ciutadania i els
organismes culturals del municipi.
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1.		
Impulsarem un Pla de Marca de Ciutat, on aquests valors i objectius es puguin fixar i consensuar.
2. 		Establirem una millor coordinació per tal que les intervencions urbanístiques i d’imatge de la
ciutat acompleixin aquesta voluntat.
3.

Desplegarem xarxa amb altres ciutats europees a la recerca de participar en projectes europeus
que complementin o millorin els nostres projectes estratègics.

4.

Impulsarem un Pla d’Innovació Cultural, amb la voluntat que la cultura ocupi un espai de centralitat en el marc de l’estratègia de ciutat.

5.

Igualment desplegarem un Pla d’Innovació Esportiva, fent especial èmfasi en la promoció i la
pràctica de l’Esport Femení.

6.

Posarem en marxa el Centre d’Innovació de Rubí (FabLab) el qual ha de servir de motor de
dinamització de l’activitat econòmica, el disseny i la cocreació.

7.

Seguirem treballant amb projectes com Rubí Brilla i la proposta 50/50 com a eines de la transició ecològica amb l’objectiu de conscienciar i fomentar hàbits sostenibles, incrementant l’eficiència
energètica i l’ús d’energies renovables tant a la comunitat educativa com a la ciutadania en general.

8.

Projectarem un nou Ajuntament que respongui a criteris de sostenibilitat, estalvi i eficàcia, afavorint que sigui motor de revitalització de noves àrees de centralitat a la ciutat.

9.

Desplegarem la 2a fase de l’Illa de vianants, ampliant la seva superfície i fent-la més accessible.
En aquest eix d’impuls al centre de la ciutat es definiran les transformacions que hauran de fer-se
les places Pearson i Constitució.

10. Farem del parc de Ca n’Oriol un gran parc de ciutat, restituint terrenys que s’havien urbanitzat, i
ampliant-ne la superfície per arribar a tenir un parc de referència a la comarca sostenible i eficient,
fet amb materials reciclats i reciclables.
11. Treballarem per eliminar de la trama urbana totes les línies d’alta i mitja tensió, amb prioritat per
les que travessen el barri de Can Fatjó. I seguirem amb l’exigència del compliment del conveni
amb la Generalitat i REE
12.		Millorarem l’aspecte de la Riera amb el Projecte “Balcó de la Riera” que connectarà el barri de
la Font de la Via amb el Polígon de Cova Solera i inclourà la connexió verda de Can Fatjó amb
el centre através del Parc del Torrent de les Abelles.
13.		Finalitzarem les obres i posarem en marxa El Casino com nou equipament Cultural.
14.		Transformarem Avinguda de l’Estatut i esdevindrà una veritable via urbana, pacífica i amb trànsit restringit per fer-la més saludable, amable i amb menys molèsties pels veïns i veïnes de la zona.
15.		Crearem un nou equipament adreçat als col·lectius joves a la nau Superson.
16.		Recuperarem la Coberta de la Pista Rubinenca, a la Plaça Salvador Allende, tot consolidant un
espai estable i arrecerat per esdeveniments ciutadans.
17.		Promourem l’art urbà de la ciutat amb la creació d’un Festival d’Art Urbà Internacional i fent
grans projectes en façanes d’edificis.
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3

EDUCACIÓ, CULTURA, ESPORT I SALUT

El futur de la nostra ciutat passa per convertir l’educació en una prioritat de la política municipal, vetllant per la seguretat a les escoles, el manteniment i millora de les instal·lacions, l’atenció a les desigualtats i les diferències, la lluita contra el fracàs escolar i l’educació en valors.
Creiem fermament en l’escola pública de qualitat, basada en la igualtat d’oportunitats.
Entenem l’educació a Rubí en el seu sentit més ampli, vinculada a l’orgull de la nostra riquesa
cultural, la nostra vida esportiva i les nostres entitats. Invertir en cultura és una inversió en la
societat que té un resultat a mig i llarg termini de gran transcendència. És un pilar bàsic de
l’estat del benestar i, alhora, és un element de cohesió per excel·lència. La riquesa cultural de
Rubí en tota la seva diversitat i pluralitat ens referma com a poble i ens identifica col·lectivament.
Treballarem perquè la nostra marca de ciutat estigui associada a la Cultura com a instrument de convivència i de valors humanístics. Volem una ciutat que no oblidi i mantingui
viva la memòria històrica; una ciutat on l’Esport sigui fonamentalment un element socialitzador i educatiu que generi valors d’igualtat i de cohesió social i fomenti la salut física i
psicològica de les persones. Volem promoure les conductes saludables que ens permetin
viure més anys amb una millor qualitat de vida i dignificar els serveis sanitaris de la ciutat.

3.1 EDUCACIÓ
1.

Seguirem reclamant a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb les seves obligacions de manteniment de les escoles
bressols municipals i el transport escolar.

2.

Crearem una xarxa per a l’èxit educatiu de la ciutat que de manera compartida pugui assentar les bases per oferir oportunitats
equitatives a tothom.

3.

Seguirem impulsant activitats familiars i escolars que generin un
projecte educatiu de ciutat. Al voltant del programa EFECTE E,
volem consolidar una agenda que aplegui les activitats educatives, familiars i d’oci infantil i adolescent al voltant dels valors,
l’educació emocional, l’educació en el lleure i l’ús responsable
de les noves tecnologies.

4.

Oferirem conferències i seminaris temàtics fent valdre les aliances
d’èxit que s’estan impulsant a la ciutat, com els projectes Magnet
i l’escola-Institut Teresa Altet.

5.

Impulsarem una Jornada al voltant de l’Èxit Escolar.

6.

Treballarem per tal que Rubí tingui Facultat Universitària.

7.

Treballarem per ampliar el projecte de patis oberts a més escoles
de la ciutat.
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8.

Requerirem a la Generalitat de Catalunya la millora de l’oferta
dels cicles formatius, tot demanant participar en la seva planificació a través de Rubí Forma. Incorporarem l’Escola d’Art
i Disseny edRa com a instrument d’innovació en la formació
professional de noves tecnologies artístiques.

9.

Seguirem treballant per dignificar els edificis escolars públics.
Cercarem l’acord amb la Generalitat de Catalunya, com en el
cas de l’Escola el Bosc, per consolidar el projecte de millora
i ampliació de l’escola Schola i d’altres centres de la nostra ciutat
que tenen edificis d’una relativa antiguitat.

10. Millorarem el manteniment de les Escoles Públiques desplegant un programa específic amb dotació econòmica.
11. Assumirem l’ampliació de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol.
12. Renovarem el contracte de les Escoles Bressol externes per
millorar la prestació dels serveis, incorporant més professionals,
reduint la ràtio d’atenció als infants i millorant l’atenció psicològica.
13. Aplicarem la Tarificació Social a totes les Escoles Municipals.

.

14. Endegarem un estudi del model idoni d’Escola Municipal de
Música, un cop millorada i amb el catàleg d’activitats, cursos i
preus endreçat.
15. Unificarem els recursos destinats a les persones joves amb més
dificultats en els seus estudis (grups PTT).
16. Incorporarem l’Escola d’Art i Disseny edRa com a instrument
d’innovació en la formació professional de noves tecnologies
artístiques i abordarem el model d’escola.
17. Durem a terme un estudi per a la remunicipalizació de la gestió
de les escoles bressols (0 - 3).
18. Lluitarem contra la segregació i atenció a totes les etapes: 0 a
3, primària, secundària, universitària, adults, Escola de Música,
Escola d’Art, Escola Oficial d’Idiomes, Servei Local de Català.
19. Posarem en marxa campanyes de formació i assessorament a
professionals de l’educació en temes estratègics.
20. Impulsarem la creació de xarxes d’escoles feministes, compromeses amb la coeducació i actives en la lluita contra la desigualtat i la violència de gènere.
21. Oferirem en els centres recursos en educació afectiu-sexual, on
s’abordi, entre altres.
22. Desenvoluparem un pla específic contra el contra l’assetjament
escolar. Compromís antibullying aplicat a través de la formació.
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23. Crearem una xarxa de Centres Cívics i els dotarem amb recursos tècnics i humans; com ara sales d’estudi, equips informàtics,
mòbils i personal de suport per a convertir-los en punts de formació contínua i d’accés al coneixement.
24. Incorporarem al currículum de primària dels centres de Rubí el
coneixement del passat i present de l’agricultura a Rubí.
25. Crearem la xarxa local d’escoles verdes, aprofitant la llarga experiència com escoles verdes de diferents centres de la nostra ciutat: seran
eines de conscienciació i acció per a la transició ecològica.

3.2 CULTURA
1.

Crearem un Centre d’Imatge que faci valdre el món de la fotografia a la ciutat.

2.

Crearem un hotel d’entitats a l’edifici dels jutjats, tan aviat com
quedi alliberat del seu ús actual.

3.

Impulsarem el Projecte de Parc Ibèric de conservació i difusió
del patrimoni.

4.

Durem a terme la recuperació patrimonial a través de la rehabilitació del pont de Can Claverí.

5.

Recuperarem una de les sales de cinema dels antics cinemes de
Les Torres per tal que la ciutadania disposi d’una sala d’actes,
convencions i cinema.

6.

Potenciarem i millorarem els canals d’informació perquè tothom
s’assabenti de tots els actes programats amb prou antelació.

7.

Incrementarem concursos i esdeveniments per potenciar la cultura
a la ciutat (concursos literaris, concurs còmics, festival microteatre...)

8.

Promourem l’ús de la via pública com a eina per dinamitzar activitats culturals a la ciutat.

9.

Reformularem el model d’equipaments com ara l’Ateneu o el
Celler per millorar la prestació dels serveis i dels espais expositius.

10. Impulsarem la Biblioteca com un bé estratègic. Analitzarem conjuntament amb la Diputació de Barcelona els recursos i serveis necessaris per ampliar-ne els horaris i que pugui estar oberta tots els
dies laborables en horari de matí i tarda. L’obertura els dissabtes a
la tarda s’estudiarà en funció de la disponibilitat de personal.
11. Ens sumarem al programa “Municipi lector”, inclòs al Pla de Lectura de Catalunya 2020, així com a d’altres propostes del mateix pla
dirigides a garantir l’accés del 100% de la població a la lectura.
12. Impulsarem els vincles de Ràdio Rubí amb el teixit associatiu, comercial, cultural, educatiu i ciutadà, començant amb una nova pàgina web i el nomenament del director/a (tal com estableix el seu
reglament de funcionament).
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13. Treballarem amb les entitats de patrimoni de la ciutat per a la correcta conservació, identificació i difusió del patrimoni històric de Rubí.
14. Impulsarem la recuperació de la Memòria Històrica de la ciutat, cercant
formes pedagògiques d’explicar el feixisme i les seves conseqüencies
en l’àmbit local i supralocal, amb especial atenció a les persones represaliades durant el franquisme i les persones deportades.

3.3 ESPORTS
1.

Construirem un pavelló esportiu i d’usos múltiples a Cova Solera.

2.

Construirem també una piscina olímpica per a la pràctica del
waterpolo, que pugui ser un espai lúdic a l’estiu.

3.

Conclourem la remodelació del Camp de Futbol del 25 de Setembre.

4.

Impulsarem la construcció d’una nova pista d’hoquei coberta.

5.

Dotarem les urbanitzacions d’un nou equipament esportiu.

6.

Facilitarem un espai propi al GAER per dignificar la seva activitat.

7.

Farem la coberta de la pista de petanca de Les Torres.

8.

Traslladarem les petanques del C. Santa Rosa al C. Saragossa.

9.

Instal·larem graderies als diversos camps de futbol i en millorarem
els vestuaris.

10. Mantindrem la celebració d’esdeveniments esportius clau per
Rubí com la Nit de l’Esport, la Volta per Rubí (BTT) o la Duatló.
11. Seguirem donant suport a les i els esportistes federats i no federats incloent-hi amb una especial atenció el col·lectiu en diversitat funcional.
12. Mantindrem les beques per facilitar a tothom la pràctica esportiva
federada.
13. Parlarem amb les diferents AFAs per poder agrupar i fer una oferta única de totes les extraescolars.
14. Treballarem de la mà dels centres educatius per posar a disposició de la ciutadania les seves instal·lacions esportives i facilitar-ne l’ampliació d’horaris per fomentar la pràctica esportiva de
les persones joves.
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15. Posarem en marxa un programa de “Esport per a Tothom”, accions conjuntes d’esport salut entre els CAPs, els hospitals de la
zona i les entitats esportives de la ciutat per a potenciar l’esport
com a mecanisme de prevenció de malalties.
16. Impulsarem els esports de carrer: patinatge, tai-chi, capoeira, ioga...
Garantirem espais de qualitat on poder practicar l’esport gratuït a la
ciutat i millorarem les instal·lacions a les urbanitzacions.
17. Actualitzarem i aprovarem el Pla d’Equipaments Esportius perquè contempli la diagnosi del mapa esportiu a la ciutat i el manteniment i l’obertura a la ciutat de noves instal·lacions esportives.
Estudiarem la rehabilitació de naus industrials en espais coberts
per a la pràctica esportiva.
18. Treballarem per la visualització i promoció de l’esport femení.

3.4 SALUT PÚBLICA
1.

Reclamem a la Generalitat un Hospital Públic per Rubí. Al mateix
temps cal una millora dels mitjans disponibles per atenció primària,
amb la designació d’un CUAP a la ciutat, urgències pediàtriques
24 hores i els especialistes necessaris a la nostra ciutat.

2.

Presentarem un Pla de Salut consensuat per avaluar i generar
propostes de ciutat en l’àmbit de la salut.

3.

Seguirem fomentant i incrementant les campanyes i jornades sobre
salut, esports, drogues i tabac.

4.

Continuarem generant participació ciutadana i política en aquest
àmbit amb el Consell de Salut i Qualitat de Vida, ampliant el format
i la participació per facilitar la formació i els tallers de treball en xarxa.

5.

Ens coordinarem, molt especialment, per desplegar programes
de Salut específics amb els col·lectius especialment vulnerables:
Infància, Joves, Gent Gran i persones amb Diversitat Funcional.

6.

Garantirem l’accessibilitat al sistema sanitari a tota la ciutadania, assegurant l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions.

7.

Reivindicarem la planificació d’un 4t CAP a Rubí per a dotar de
recursos sanitaris a tota la ciutat i descongestionar els existents.

8.

Farem un mapa dels recursos del municipi i informarem els professionals sanitaris, que mantindran la coordinació amb Serveis Socials.
Aquesta serà la via per a aplicar la recepta social, entenent que no
sempre la medicació és l’única sortida de les situacions de patologia.

9.

Crearem una línia d’ajuts per l’accés als serveis d’odontologia de
persones en risc d’exclusió social.

10. Elaborarem un Pla especial de prevenció i actuació contra les
addiccions, no només a les substàncies (alcohol, tabac i altres drogues) sino, de manera específica, contra les ludopaties i addiccions
a les noves tecnologies.
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4

ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT

L’espai públic de la nostra ciutat ha d’estar compromès amb una millora de la qualitat de
vida: pal·liant els efectes de l’emergència climàtica amb mesures sostenibles, donant prioritat als vianants, molt especialment als infants, la gent gran i les persones amb dificultats de
desplaçament, en la mobilitat; i vetllant per un transport públic de qualitat i gratuït.
El manteniment dels carrers, espais públics i del medi natural és un repte de gestió de l’Ajuntament que sens dubte exigirà la millora dels serveis municipals, també a les urbanitzacions.
La nostra ciutat demana millorar el seu perfil urbanístic de manera sostenible i concloure
alguns dels seus reptes de ciutat de primer nivell. Ens cal un nou pla d’ordenació urbana
(POUM), però també una segona estació de ferrocarril, un nou Ajuntament, un cementiri més
gran i una gran anella verda.
Les urbanitzacions han de finalitzar els seus processos d’incorporació a la dinàmica urbana:
han de tenir accés als serveis de la ciutat i cal atendre els seus problemes de seguretat,
neteja, civisme i transport.
La ciutadania ha d’integrar el respecte i l’afecte per espai públic compartit. La ciutat és de totes
i tots i per això cal respectar als nostres veïns i veïnes, però també el mobiliari urbà, els enjardinaments, les zones verdes i l’abocament de residus. Reforçarem les accions per promoure el
civisme, però serem ferms en la persecució de les conductes incíviques.

4.1 MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
1.

Treballarem per aconseguir que Rubí tingui el servei de bus gratuït
amb l’objectiu d’augmentar el nombre persones usuàries del transport públic amb la conseqüent reducció de l’ús del vehicle privat.

2.

Desplegarem el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible com a pilar
bàsic de la transició ecològica. Un document que aposta per les formes de mobilitat a peu, en bicicleta, compartides i no contaminants.

3.

Les accions del pla de mobilitat es consensuaran dins la Taula
de Mobilitat amb participació de tots els sectors: ciutadania,
comerciants i entitats.

4.

Farem un estudi per incrementar l’aparcament rotatori gratuït
al centre.

5.

Regularem la mobilitat per vehicles de transport individual,
com patinets, bicicletes, etc.

6.

Establirem sistemes de control automàtics de les zones de
càrrega i descàrrega.

7.

Continuarem reclamant a la Generalitat de Catalunya la segona
estació de ferrocarrils a la zona nord de la ciutat.

8.

Augmentarem el nombre de llicències de taxi adaptat i en revisarem les tarifes.

9.

Treballarem per millorar la mobilitat entre el Vallès Occidental i
el Vallès Oriental.

10. Ampliarem els camins escolars segurs.
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11. Conclourem els treballs per fer el camí escolar Via Verda del
Rivo Rubeo.
12. Ampliarem els passos de vianants intel·ligents.

13. Consolidarem una anella verda per circular amb bicicleta i així
afavorir la pràctica esportiva a través de la mobilitat sostenible.
Anella verda connectada amb la x.
14. Reforçarem la “Comunitat Ciclista” formada per particulars, clubs,
comerços especialitzats... de manera que la informació d’ofertes,
recursos i activitats estigui sempre disponible i actualitzada.
15. Estudiarem la remunicipalització de la gestió dels aparcaments
soterrats municipals.
16. Reforçarem l’estació de bus d’intercanvi davant del Rubí Forma per
millorar la sincronització entre les modalitats de transport de tren i bus.
17. Millorarem la prestació del servei de bus urbà integrant plataformes per a persones amb mobilitat reduïda i millores en la
freqüència de pas i sincronització d’horaris.
18. Avançarem encara més cap a un model de transport urbà de
tipus microbús i sistemes de propulsió no contaminant.
19. Aplicarem el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (adaptació de voreres, eliminació d’obstacles...) elaborant un pla d’actuació a mig
termini que transformi completament el paisatge de molts barris i
urbanitzacions de Rubí.

4.2 MANTENIMENT DE L’ESPAI URBÀ I EL MEDI RURAL
1.

Continuarem amb el desenvolupament del pla de manteniment
d’asfaltat i voreres de la ciutat.

2.

Adaptarem tots aquells passos de vianants que encara necessiten millora per la mobilitat reduïda.

3.

Continuarem amb la millora de les infraestructures i manteniment de les zones d’esbarjo per a gossos.

4.

Reunirem totes aquestes accions en un Pla de manteniment integral de la ciutat que faci possible un seguiment, avaluació i
correcta comunicació de les seves incidències.

5.

Prestarem especial atenció al Manteniment a les Urbanitzacions
i als Equipaments Municipals com ara les escoles públiques.

6.

Incorporarem, el medi rural al dia a dia dels veïns i veïnes de Rubí.
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7.

Crearem una connexió verda de Can Fatjó amb el centre a través
del Parc del Torrent de les Abelles.

8.

Millorarem l’organització de l’espai no urbanitzat amb un millor
manteniment de la xarxa de camins.

9.

Establirem un Pla de Manteniment de l’Entorn Natural (boscos, camins, rieres i torrents).

10. Durem a terme un estudi per a la municipalització del manteniment i neteja dels edificis públics.

4.3 INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS
1.

Seguirem reclamant a la Generalitat de Catalunya la segona Estació de Ferrocarrils a la zona nord de Rubí, així com un transport directe a l’Hospital de Terrassa.

2.

Tampoc ens oblidarem de l’Escola del Bosc, i del necessari hospital
públic de proximitat.

3.

Impulsarem acords amb les administracions competents per ubicar
els jutjats de Rubí en un nou.

4.

Iniciarem els treballs per a la redacció d’un nou POUM consensuat amb la resta de les forces polítiques, alhora que es fan les
modificacions puntuals d’aquells sectors del planejament vigent
per fer que la ciutat no s’aturi.

5.

Treballarem per a la construcció d’un nou poliesportiu municipal a Cova
Solera, on donar servei a les entitats esportives que així ho necessitin.

6.

Planificarem unes piscines cobertes i d’estiu que complementi
l’actual i que respongui a les necessitats de la ciutat.

7.

També treballarem per poder ubicar a les urbanitzacions un equipament esportiu per tal que els veïns i veïnes d’aquesta zona de
la ciutat no s’hagin.

8.

Farem l’ampliació del tanatori municipal i la creació d’un crematori
que doni servei als veïns i veïnes de la ciutat.

9.

Finalitzarem l’anella verda, potenciant-ne l’ús recreatiu i esportiu.

10. Treballarem per poder ampliar el nombre d’aparcaments lliures
en llocs estratègics de la ciutat, tot arribant a acords amb propietaris privats de solars que es troben infrautilitzats.
11. Ampliarem infraestructures de pas clau: els ponts que creuen la
riera de Rubí, com el de Sant Joan i d’accés a Can Jardí i el pas de
vianants paral·lel a la via del tren dels FGC.
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4.4 URBANITZACIONS
1.

Desplegarem el nou contracte de neteja i recollida d’escombraries que incorpora millores substancials en les urbanitzacions,
com la neteja amb aigua.

2.

Dotarem de càmeres en llocs estratègics a les urbanitzacions
per detectar i sancionar els infractors que no respecten el reciclatge i aboquen residus no permesos.

3.

Treballarem per implantar el programa de recollida de residus porta a porta.

4.

Farem que s’incrementin les hores de pas dels autobusos i el
nombre de parades combinant-ho amb l’incentiu del bus gratuït.

5.

Destinarem diversos plans d’inversions a la millora de voreres i
asfaltats, icontinuarem planificant aquells carrers que ho necessitin.

6.

Crearem una regidoria amb competències específiques en urbanitzacions com a interlocutor permanent i representant de
l’Ajuntament a la Taula d’Urbanitzacions que serà l’ens responsable d’implementar les mesures que s’hi acordin.

4.5 SEGURETAT I CIVISME
1.

Elaborarem i implementarem un Pla Local de Seguretat.

2.

Reivindicarem la dotació suficient d’agents de mossos d’esquadra.

3.

Reformularem les campanyes de conscienciació sobre Civisme
buscant la complicitat de les escoles i de tots els veïns i veïnes i
amb la vinculació dels i les agents cívics, la policia de proximitat i
els Tècnics d’Integració Social (TIS).

4.

Millorarem la Comunicació a les Xarxes Socials de les campanyes i els seus resultats.

5.

Treballarem per consensuar i presentar un Pla de Tinença responsable d’animals.

6.

Dimensionarem correctament la població de mascotes amb una
actualització del cens, ja que la major part dels animals de companyia a Rubí no estan censats. Es posarà en marxa un programa
d’importants descomptes per fomentar el cens i l’ús del xip que
inclourà la gratuïtat de l’obligatòria extracció de mostra per a tipificació genètica. En una segona fase, s’aplicaran mesures sancionadores als propietaris que no hagin censat les seves mascotes.
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7.

Crearem la jornada Rubí Animal que podria celebrar-se de manera conjunta amb la Fira de Sant Galderic i servirà de marc per
al Dia de l’Adopció, una cita oberta a la participació de totes les
entitats, comerços i clíniques veterinàries locals que tenen activitat relacionada amb el món de les mascotes.

8.

Es farà un estudi de remunicipalització del servei de recollida
d’animals. En cas d’optar per continuar externalitzant el servei, es
revisaran els criteris de concessió per incloure-hi la proximitat a
Rubí del lloc de recollida, ja que no podem seguir amb un servei
situat a 50 km del nostre municipi.

9.

Revisarem, analitzarem i actualitzarem els sistemes i la gestió de
les colònies de gats.

10. Després de l’aprovació del Reial Decret que anticipa l’edat de
jubilació dels agents de Policia Local, renovarem la nostra aposta
clara i contundent per la policia de proximitat. El contacte directe
amb la ciutadania ajudarà a prevenir certes situacions i percepcions de risc.
11. Recuperarem la figura del Sereno com a personal municipal que
complementarà la tasca que fa possible que la percepció de seguretat ciutadana sigui satisfactòria.

5

PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Rubí és una realitat industrial i ha de continuar sent-ho. Per això cal que afronti els reptes
que la Indústria 4.0 planteja a les nostres empreses. Hem d’afavorir un entorn competitiu als
nostres Polígons d’Activitat Econòmica que contempli la digitalització, la innovació, la utilització del big data i l’eficiència energètica.
El teixit comercial s’ha de consolidar amb un gran eix a cel obert al centre de la ciutat amb
l’ampliació de l’illa de vianants. La fortalesa dels comerços de proximitat als barris es complementarà amb un Mercat Municipal renovat que afavorirà que la ciutadania aposti per la
compra de proximitat davant d’altres fórmules de consum.
La reactivació de l’activitat econòmica passa necessàriament per fer accessible a les empreses persones formades per ocupar els llocs de treball que es generen. Cal dotar-nos de
titulacions adequades a l’entorn industrial de la ciutat i seguir mantenint l’acció del Rubí Forma, ampliar els perfils dels estudis que s’hi ofereixen i apostar per la Formació Professional
com a motor del canvi en l’ocupació a la ciutat.

5.1 EMPRESA I EMPRENEDORIA
1.

Desplegarem les polítiques de desenvolupament econòmic local
consensuades amb els agents econòmics, socials i de formació del
territori a través de la Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí
(TCIR). Treballarem conjuntament amb el teixit empresarial de la
ciutat perquè l’energia sigui un altre element de competitivitat: l’eficiència energètica i els projectes d’economia circular com “Rubí
Indústria Circular” s’ampliaran a la resta dels PAE de la ciutat.
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2.

Establirem mecanismes que permetin la rehabilitació energètica i
l’adaptació normativa del parc de naus industrials antigues de la ciutat.

3.

Impulsarem projectes per millorar l’accessibilitat i la mobilitat als
polígons de la ciutat.

4.

Crearem espais de cotreball adreçats a professionals i petites
empreses, preferentment destinats a companyies que surtin del
Servei d’Emprenedoria de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de la
Masia de Can Serra.

5.

Simplificarem els tràmits administratius relacionats amb l’activitat econòmica per tal de fer de l’administració local un factor
de competitivitat més.

6.

Ampliarem el nombre d’inspectors de llicències d’activitats.

7.

Reforçarem l’Oficina d’Inserció que gestiona la Borsa de Treball.
Es tracta d’una eina proactiva amb múltiples vinculacions (Serveis
Socials, empreses, petit comerç, centres de formació) que cal impulsar.

8.

Destinarem recursos de Plans d’Ocupació a serveis d’atenció a les
persones: neteja d’espais naturals, manteniment d’espais públics
i rehabilitació i alfabetització digital.

1.

Treballarem conjuntament amb Rubí Comerç per tal de dissenyar les polítiques de dinamització comercial de la ciutat, traslladant
a la ciutadania la potencialitat del nostre Comerç.

2.

Potenciarem i dinamitzarem el comerç als diferents barris de
la ciutat. Crearem projectes específics als barris per tal que els
locals buits de la ciutat es puguin ocupar amb activitat comercial.

3.

Potenciarem i dinamitzarem el Mercat Municipal de Rubí com a
lloc de referència pel producte de Km 0, aprofitant la seva transformació per gaudir de la restauració de tarda i nit.

4.

Treballarem conjuntament amb els paradistes del Mercat
per fixar les bases del projecte de futur d’aquest equipament i,
d’aquesta manera, assegurar la continuïtat del model Mercat més
enllà de l’actual període d’adjudicacions de parades.

5.

Facilitarem les iniciatives de “compra des de casa” per a tots els
petits comerços de la ciutat no de restauració.

6.

Potenciarem el web https://www.rubicomerc.cat/ amb la creació
d’una app on tots els comerciants podran fer arribar la seva oferta
comercial de manera molt més directa a tota la ciutadania. Volem
fer de Rubí un centre comercial de proximitat.

7.

Treballarem perquè es dugui a terme el control del respecte dels
horaris d’obertura i les condicions laborals dels empleats.

5.2 COMERÇ
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8.

Afavorirem la creació de cooperatives, impulsant models de relació
no monetaris amb capacitat de donar béns i serveis amb retorn
social i arrelament en el territori.

1.

Participarem a través del Consell de la Formació Professional
en la programació de l’oferta de formació professional a la
ciutat. Prioritzem ofertes de formació professional relacionades
amb l’àmbit industrial i de metodologia dual.

2.

Fomentarem les vocacions industrials entre els i les joves estudiants de la nostra ciutat. Els reptes de la indústria 4.0 només es
poden afrontar amb una població activa formada i preparada.

3.

Treballarem programes de millora de l’ocupabilitat per aquelles
persones amb més dificultats d’inserció laboral: majors de 45
anys i aturats/des de llarga durada.

4.

Aprofitarem les iniciatives generades per l’Escola edRa per impulsar noves titulacions d’àmbit tecnològic.

5.

Consensuarem les necessitats de formació amb les associacions
empresarials en el marc de la Taula de la Competitivitat Industrial
de Rubí i el Consell de la Formació Professional.

6.

Plantejarem a la Generalitat de Catalunya la reformulació del
projecte de l’Institut J.V. Foix, com a centre punter de l’FP
i reconeixent la preeminència industrial de Rubí.

7.

Requerirem a la Generalitat de Catalunya la millora de l’oferta
dels cicles formatius i demanarem participar de la planificació a
través del Rubí Forma.

8.

Impulsarem la creació de l’Escola d’Hostaleria.

5.3 OCUPACIÓ

6

UNA CIUTAT SOSTENIBLE

Una ciutat sostenible és aquella que ofereix qualitat de vida a la seva població sense posar en
risc els recursos perquè garanteix el benestar de les futures generacions alhora que procura la
justícia social.
És per aquesta raó que aquest pla de mandat es fonamenta en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que pretenen que les ciutats i comunitats
siguin sostenibles.
Volem que la nostra ciutat sostenible estigui en permanent construcció i implantarem mesures
cap a l’equilibri entre el desenvolupament i el benestar, procurant garantir l’accés universal
als recursos públics bàsics (educació de qualitat, centres de salut adients, transport públic en
condicions, recollida de residus, qualitat de l’aire, etc), impulsant accions de renovació urbana
(millora de l’eficiència i transició energètica cap a un futur amb energies renovables) des de la
perspectiva de la transició ecològica global.
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6.1 UNA CIUTAT SOSTENIBLE
1.

Elaborarem un Pla de Transició Ecològica Municipal, adaptant
els objectius als establerts al Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 2021-2030. Estratègia transversal de ciutat liderada per l’experiència del Rubí Brilla.

2.

Impulsarem l’eficiència, reducció i autoconsum d’energia elèctrica a llars equipaments i empreses, com a mesura de reducció
d’emissions i de creació d’ocupació.

3.

Desenvoluparem accions per afavorir la producció d’energia solar
amb l’aprovació d’una ordenança solar que porti, per exemple, a
l’aprofitament de les superfícies de cobertes de naus en polígons
industrials.

4.

Estudiarem la creació d’una comercialitzadora elèctrica pública
per al consum dels edificis municipals i l’enllumenat públic.

5.

Continuarem canviant l’enllumenat públic a LED, i progressivament substituirem els vehicles municipals per tal de reduir l’ús dels
basats en combustibles fòssils.

6.

Estudiarem la municipalització del servei de deixalleria i ampliarem les opcions de deixalleria mòbil i descentralitzada.

7.

Potenciarem l’economia circular des de les llars, el comerç i les
activitats industrials.

8.

Millorarem el model de gestió de residus amb l’aprovació i implementació del Pla Local de Residus, adreçat a reduir i millorar el
percentatge de reciclatge.

9.

Treballarem per evitar que la nostra ciutat i el nostre medi
ambient pagui més peatges amb abocadors mal gestionats.
Exigirem al govern de la Generalitat que facin complir la legalitat
en la tramitació d’aquests tipus d’activitats. A més, enfortirem les
mesures de control en qualsevol activitat relacionada amb la gestió i abocament controlat.

10. Redactarem i aplicarem una Ordenança de Residus per promoure la reducció i el reciclatge i beneficiar aquelles persones que ja ho
fan. Al mateix temps, s’enduriran les sancions a qui aboca residus
no permesos o fa un mal ús del sistema de recollida.
11. Millorarem la difusió de la deixalleria i la deixalleria mòbil i
farem campanyes per promoure l’educació mediambiental i la
reutilització.
12. Treballarem per implantar el programa porta a porta de forma
gradual a sectors de la ciutat i a les urbanitzacions i potenciarem
la sostenibilitat i el reciclatge amb bonificacions fiscals. El nostre objectiu és arribar a un 50% de reciclatge abans del final de mandat.
13. Actualitzarem el mapa de soroll de Rubí i exigirem al Ministeri de
Foment la instal·lació de pantalles acústiques a tot el tram de la
B-30 que limita amb el barri de Vallhonrat.
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14. Reforçarem i ampliarem els horts urbans.

15. Desenvoluparem un Pla d’Arbrat amb 10.000 arbres més a Rubí.
Renovarem d’espècies les places urbanes, les voreres, l’espai
periurbà i el bosc i el Parc de Ca n’Oriol.
16. Elaborarem un Pla de Qualitat de l’Aire, ampliant la xarxa de punts
de control ambiental.
17. A tota la contractació pública s’inclouran clàusules mediambientals. Introduirem mecanismes per a garantir que de manera sistemàtica s’introdueixen clàusules socials i ambientals en totes les
licitacions públiques de les Administracions Locals.
18. Assessorarem a les empreses i la ciutadania per a l’adaptació de
les instal·lacions d’autoconsum existents a la nova normativa per a
aprofitar al màxim els seus potencials.
19. Farem especial seguiment de les mesures d’eficiència energètica
que incorporin les noves construccions, especialment les empreses
de nova implantació i els nous habitatges.
20. Tots els edificis públics que es puguin construir es faran amb objectiu de balanç energètic 0 o positiu.
21. S’aprovaran els Plans Directors d’Abastament i Clavegueram que
diagnosticaran les xarxes actuals, detectaran les necessitats i planificaran les millores i noves infraestructures necessàries per mantenir uns serveis de qualitat.

7

UNA ORGANITZACIÓ EFICAÇ I EFICIENT

Els reptes generals que en els pròxims anys caldrà encarar des del govern municipal en matèria
de personal impliquen reforçar el sistema de mèrit i la professionalització en l’accés als llocs de
treball públics. A Rubí, a més, hem d’encarar el procés d’estabilització de la plantilla municipal:
serà un element clau per al correcte desenvolupament dels plans i projectes que garantirà de
qualitat dels processos i la satisfactòria rendició de comptes amb la ciutadania. L’estabilització
de la plantilla municipal és necessària també per millorar el servei a la ciutadania.
Aquest procés, que no ha estat fàcil, ja s’ha iniciat i ha d’esdevenir una realitat en aquest mandat perquè les i els empleats públics són els protagonistes de la prestació dels serveis i mereixen que la seva situació laboral sigui estable.
La tecnificació de la plantilla és necessària per a una professionalització especialitzada en l’atenció a les persones. Una necessitat que també és una demanda creixent dels mateixos serveis
municipals.
Per aquesta raó, caldrà fer front a processos digitalització i d’automatització cada cop més
intensos i integrar completament l’administració electrònica, les tecnologies de Big Data i la
Intel·ligència Artificial.
És clau disposar de professionals formats amb un perfil de competències que aportin valor afegit (creativitat, iniciativa, innovació, pensament crític, etc.). Per això, apostarem per la formació
i l’aprenentatge permanent al llarg de la vida laboral dels treballadors i treballadores.
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7.1 LA PLANTILLA MUNICIPAL, EL PRINCIPAL ACTIU
1.

Aprovarem amb el màxim de consens el Pla d’Ordenació de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí (PORH).

2.

A través d’aquest instrument, endreçarem les eines de gestió de
recursos humans de l’organització com l’organigrama i la Relació
de Llocs de Treball (RLT).

3.

Farem una valoració de llocs de treball global treballant conjuntament amb les seccions sindicals de l’Ajuntament, a fi de poder
fer una gestió justa i equitativa d’horaris, dedicacions, categories i
complements.

4.

Treballarem per a l’aprovació de les ofertes públiques de consolidació per a l’estabilització de la plantilla i la reducció de la
precarietat laboral acabant així amb la interinitat estructural.

5.

Realitzarem una auditoria organitzativa dels recursos humans de
l’Ajuntament i les societats PROURSA i Font del Ferro, amb l’objectiu d’identificar les carències i/o escreixos d’efectius, la distribució
de les càrregues de treball, els circuits de treball i el funcionament
dels diferents protocols d’actuació.

6.

Desplegarem un Pla de Formació Interna que permeti l’aprenentatge permanent dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament perquè puguin encarar els processos de funcionarització amb tranquilitat.

7.

Implantarem un sistema de mesura de la satisfacció laboral mitjançant enquestes anuals als treballadors i treballadores.

8.

Posarem en marxa un procés de millora del benestar organitzacional, implantant petites accions que millorin la qualitat de l’entorn dels treballadors i treballadores.

9.

Treballarem per tenir instruments d’Avaluació de l’acompliment
transparents i comprensibles.

10. Impulsarem polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat que redueixin gradualment la discriminació i garanteixin la integració dels
diversos col·lectius de la comunitat local a les estructures de personal de l’administració.
11. Introduirem un sistema de compra pública que potenciï les conductes socialment responsables en l’ocupació.

7.2 UNA ORGANITZACIÓ EFICIENT
1.

Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració electrònica i els
processos de millora contínua i qualitat hi tinguin un paper rellevant.

2.

Desplegarem el Pla d’acció de Contractació, amb especial èmfasi
en la generació de grans contractes i en la reducció de la contractació mitjançant contractes menors.
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3.

Es reforçaran els mecanismes d’auditoria sobre la qualitat dels serveis municipals proveïts per tercers.

4.

Implementarem el Pla d’Innovació i Modernització de la gestió
(TIC) que ampliï l’abast del projecte d’administració electrònica.

5.

Posarem en marxa una central de compres que permeti una gestió més àgil i eficient de la petita contractació municipal.

6.

Implantarem un sistema de direcció per objectius a totes les
àrees que comportarà un major compromís dels treballadors i treballadores i una millor comunicació. També facilitarà la rendició de
comptes a la ciutadania.

7.

Elaborarem projectes de pressupostos a través d’objectius, indicadors i resultats i en farem seguiment i publicació trimestralment.

8.

Continuarem avaluant la satisfacció de la ciutadania de Rubí mitjançant l’enquesta anual amb paràmetres de seguiment recurrents
a més de projectes concrets i singulars.

9.

Aprovarem un nou Reglament Orgànic Municipal per donar resposta a les exigències de la ciutadania en la prestació i representació dels serveis públics.

10. Conclourem la redacció del Pla d’Equipaments per dotar de coherència els usos i la ubicació del patrimoni municipal.

8

TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I DIÀLEG

Continuarem liderant la gestió de l’ajuntament des de la perspectiva de la governança progressista, el lideratge democràtic, la corresponsabilitat i la professionalització, acostant l’acció de
govern a la ciutadania de manera transparent i entenedora.

8.1 TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I DIÀLEG
1.

Estudiarem amb la resta de forces polítiques de Ple i els agents
socials i econòmics l’adhesió a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB).

2.

Continuarem amb els Pressupostos Participatius per tal que la
ciutadania decideixi sobre com vol que sigui la seva ciutat i quines
millores vol que integri. Aquests comptaran amb un pressupost
mínim equivalent al 0,5% del total del pressupost municipal.

3.

Crearem el Banc d’Estudis Estadístics municipals.

4.

Aprovarem el Codi de Conducta i Bon Govern de la corporació.
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5.

Posarem en marxa l’Oficina de Governança de Dades (OGD) per
a l’actualització del portal de Transparència i la generació d’aplicacions de business intelligence per fer la rendició de comptes més
entenedora.

6.

Col·laborarem amb entitats supramunicipals per recollir i publicar
indicadors que permetin avaluar les polítiques implantades i exercir la transparència.

7.

Seguirem treballant amb els consells participatius (Gent Gran
i Consell de la infància i adolescència) i les entitats per articular
la participació de la ciutadania a l’hora de formular i millorar polítiques locals.

8.

Potenciarem l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor i reforçarem el seu paper de suport als col·lectius més vulnerables.

9.

Tindrem un paper actiu en la creació i posada en marxa de l’Organització de Consumidors Rubí, com a moviment ciutadà de consumidors.

10. Elaborarem un nou Reglament de Participació Ciutadana que
garanteixi la veritable participació dels ciutadans i ciutadanes en
els afers que li són propis i que garanteixi aquest dret, al marge de
nacionalitats, dins el marc de la Llei de Consultes de Catalunya.
11. Reforçarem la figura del Consell de Ciutat com a espai participatiu
que es reuneixi pel cap baix un cop cada tres mesos i que fiscalitzi
la feina del govern.
12. Farem pública l’agenda de regidors i regidores i crearem espais
públics i oberts de trobada amb la ciutadania.
13. Facilitarem l’accés entenedor per a tothom a la informació dels
concursos i pressupostos municipals.
14. Crearem una eina de consulta de dades econòmiques i financeres
de l’Ajuntament més clara i fàcil de fer servir per al conjunt de la
ciutadania.
15. Crearem nous espais de participació temàtics reclamats per la ciutadania. Per exemple el Consell Assessor d’Urbanisme local que
garantirà la transparència en la gestió urbanística i assegurarà que
la seva planificació es regeix per l’interès general.
16. Potenciarem Ràdio Rubí com a espai de participació de la ciutadania, les entitats i les organitzacions, dotant-la dels mitjans humans i
tècnics necessaris.
17. Millorarem l’oficina de la Sindicatura de Greuges de Rubí per evitar
la desinformació i desemparament de la ciutadania davant l’Ajuntament i altres empreses i recursos públics.
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