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Torna la màgia del Nadal
Ciutat amiga de la infància
A Rubí, cap pis buit
Segon pla de xoc de neteja

Un Nadal
per a tothom

DE RUBÍ

TELÈFONS D’INTERÈS
ajuntament............................ 93 588 70 00
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
atenció contra la violència masclista
(24 hores)................................ 900 900 120
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca mestre martí tauler. 93 699 84 53
bombers (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
punt d’informació de rubí.............93 587 27 60
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501
registre de la propietat de rubí..... 93 697 78 02
rubí formació.........................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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE
1 espert
2 farell
3 lozano
4 ruiz
5 kronos
6 baradad
7 oriol
8 gibert
9 batllori
10 pont
11 garcía
12 calsina
13 parrilla
14 progrés
15 xapellí

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

hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori

GENER
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 gibert
14 batllori
15 pont

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

PROGRAMACIÓ 2016 DE RÀDIO RUBÍ

garcía
calsina
parrilla
progrés
xapellí
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz

FARMÀCIES
baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 / batallé pg. francesc
macià, 23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 5. 93 699 03 88 /
blanca ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 55 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09 /
cuyàs c. milà i fontanals, 43 93 269 51 03 / espert pg. francesc macià, 86.
93 699 13 43 / farell c. sant jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1.
93 697 49 42 / gibert c. torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo-moscardó
c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. kronos, 9 -11. 93 586 06 26 /
lozano pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 /
parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4.
93 697 7163 / pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / progrés c. verge
de fàtima, 13. 93 697 79 93 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 /
sansi ctra. de Terrassa, 16-18. 93 697 62 73 / xapelli c. víctor català,
local 22. 93 588 07 08.

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

www.radiorubi.fm

de dilluns a divendres

18 h

Raíces del Sur

dissabte

diumenge

8h

Tenim la fórmula,

19 h

Fórmula musical

8h

1-9 h

Fórmula musical

selecció musical

20 h

dl.: Escena 13, no fa ràdio

8:30 h Sardanes d’autor

9h

Presència cristiana

dl.: Solfejant per la vida

dm.: Del culto a la taberna

9h

Serrat, camí compartit

10 h

Ara i sempre

dm.: Som solidaris

dc. One up Time Radio

10 h

Solfejant per la vida

11 h

Els grups municipals

dc.: Sonido vinilo

dj.: Desbocats

11 h

Desbocats

dj.: L’internauta

dv.: Els coneguts

12 h

Som solidaris

11.30 h A peu de camp

dl. L’internauta

13 h

Oncacat.cat

15 h

dm. Som Joves

14 h

De més enllà

dl.: Desbocats

dc. Solfejant per la vida

16 h

Escena 13 no fa ràdio

20 h

Sonido vinilo

dm.: Serrat, camí compartit

dj. Sobreviviendo

17 h

Som joves

21 h

Rubisound

12 h

dv.: Grups municipals
		
13 h

21 h

Onacat.cat

dc. Som joves

		 a Murhpy

Tenim la fórmula,
selecció musical

18 h

Del culto a la taberna

22 h

Jazz para nictalopes

19 h

One up time radio

23 h

Sobreviviendo a Murphy

dl. De més enllà

20 h

Blue Beat

Informatiu local migdia

dm. Blue Beat

21 h

Chelsea hotel

i esports

dc. Chelsea Hotel

22 h

Pulsar

dj. Jazz per a nictalopes

23 h

Tunne Time

dv. Som Terra

22 h

14:30 h Informatiu general La Xarxa
15 h

opinen

dv. Rubisound

dj.: Del culto a la taberna
14 h

Punto de encuentro

Això sí que em sona! 		
(selecció musical dels 60, 70, 80 i 90) 23 h

dv. Pulsar
dj. Serrat, camí compartit

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

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

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

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

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

L’alcaldessa opina

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

És temps de Nadal. Possiblement una de
les èpoques de l’any més captivadores,
per l’ambient que es viu pels carrers de
la ciutat i l’alegria que inunda la llar de
rubinencs i rubinenques. De nou, des
de l’Ajuntament hem organitzat tot un
seguit d’activitats que permetran gaudir
del Nadal sense haver de sortir del municipi, amb la garantia que l’animació i la
qualitat de les nostres botigues i comerços
estan assegurades. Un any més, la pista
de gel assolirà grans nivells d’assistència,
el Mag Rubisenc es convertirà durant uns
dies en autèntic protagonista de les festes i la cavalcada dels Reis Mags d’Orient
tornarà a concentrar les dosis més altes
d’il·lusió de tot l’any.
Tanmateix, aquest serà un any especial:
aquest Nadal estarà marcat pel nomenament de Rubí com a Ciutat Amiga de
la Infància per UNICEF. Per tant, aquest
Nadal estrenem un reconeixement que
perseguíem com a ajuntament des de
feia temps, el qual és un orgull i alhora és un compromís amb els infants i els
adolescents del municipi. Un compromís que passa per contribuir a millorar
les condicions de vida dels nens, nenes
i adolescents mitjançant la promoció
i implantació de polítiques municipals
que garanteixin el seu ple desenvolupament integral com a persones. No només
durant l’època de Nadal: ha de ser durant
tot l’any.
Per tot plegat us encoratjo a sortir al carrer,
a seguir les activitats que hem programat
per a vosaltres i a gaudir plegats del nomenament de Rubí com a Ciutat Amiga de
la Infància. El millor regal d’aquest Nadal!

Es tiempo de Navidad. Posiblemente una
de las épocas del año más cautivadoras,
por el ambiente que se vive por las calles de la ciudad y la alegría que inunda
el hogar de los/las rubinenses. De nuevo, desde el Ayuntamiento hemos organizado toda una serie de actividades
que permitirán disfrutar de la Navidad
sin tener que salir del municipio, con la
garantía que la animación y la calidad
de nuestras tiendas y comercios están
aseguradas. Un año más, la pista de hielo
logrará grandes niveles de asistencia, el
Mago Rubisenc se convertirá durante unos
días en auténtico protagonista de las
fiestas y la cabalgata de los Reyes Magos
de Oriente volverá a concentrar las dosis
más altas de ilusión de todo el año.
Aun así, este será un año especial: esta
Navidad estará marcada por el nombramiento de Rubí como Ciutat Amiga de
la Infancia por UNICEF. Por lo tanto, esta
Navidad estrenamos un reconocimiento
que perseguíamos como ayuntamiento
desde hacía tiempo, el cual es un orgullo
y a la vez es un compromiso con los niños
y los adolescentes del municipio. Un compromiso que pasa por contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños,
niñas y adolescentes mediante la
promoción e implantación de políticas
municipales que garanticen su pleno
desarrollo integral como personas. No sólo
durante la época de Navidad: tiene que ser
durando todo el año.
Por todo ello os aliento a salir a la
calle, a seguir las actividades que hemos
programado para vosotros y a disfrutar
juntos del nombramiento de Rubí como
Ciutat Amiga de la Infancia. El mejor
regalo de esta Navidad!

FIRA DE NADAL
Plaça del Doctor Guardiet
Del 9 de desembre al 4 de gener

FIRA DE REIS
Plaça de Catalunya
Del 2 al 5 de gener

Torna la màgia
del Nadal

NOTÍCIES

cultura i tradició

CR4

nadal

A

mb motiu de les festes nadalenques, la ciutat torna a omplir-se d’activitats per a grans i petits. Cultura i tradició conviuen un cop més amb el
vessant més lúdic d’aquestes dates, les ﬁres i les campanyes comercials. Un
ampli ventall de propostes que ens conviden a gaudir del Nadal a Rubí.

El Tió gegant
dels comerciants
passarà pels diferents
eixos comercials
de la ciutat .

El Nadal és un moment culminant pel que fa a
l’oferta cultural i de lleure, tant a càrrec de l’Ajuntament com dels comerciants i les entitats locals.
Propostes com Els pastorets i Els dimoniets, El
poema de Nadal, el Festival de valsos i danses,
La marató de contes o l’exposició de Diorames de
Nadal, que el 2017 commemorarà 100 anys de
tradició pessebrista a Rubí, seguiran sent alguns
dels principals pols d’atracció de la programació
nadalenca. Les festes impregnaran també les activitats previstes en equipaments com la Biblioteca
Mestre Martí Tauler, l’Ateneu Municipal o el Centre
Cívic El Pinar-La Cruïlla, on es multiplicarà l’oferta
de lleure de caràcter familiar.
Tot plegat marcarà el camí fins a la nit més màgica
de l’any, la del 5 de gener. Ses Majestats arribaran a
l’Escardívol envoltats de l’expectació habitual i protagonitzaran la tradicional cavalcada pels principals
carrers de la ciutat. Un cop més, la seguretat serà
una de les prioritats de l’organització, per la qual
cosa les 4 tones de caramels, aptes per celíacs, es
llençaran només de la primera i l’última carrossa.

Com ja és una tradició, el campament del Mag
Rubisenc al Castell anticiparà l’arribada dels
Reis. Enguany, aquest espai obrirà mitja hora
abans i s’hi tornaran a lliurar tiquets d’accés
als infants per evitar les llargues esperes.
El comerç local, com la ciutat, es vesteix de
llarg per Nadal. Els carrers de Rubí estaran
il·luminats fins després de Reis i, des del 9 de
desembre, la Fira de Nadal tornarà a la plaça
Doctor Guardiet amb 14 casetes de fusta, la
carpa de fira i tallers diaris. Els botiguers posen
en marxa el Trenet dels Comerciants que fins al
4 de gener recorrerà els diversos eixos comercials de la ciutat, també el Tió dels comerciants
voltarà totes les festes per Rubí repartint regals
i caramels. La pista de gel convidarà de nou
als veïns i veïnes a lliscar sobre una instal·lació
sostenible a la Nova Estació fins al 8 de gener
i, com cada any, la Fira de Reis, a plaça Catalunya, i la visita del patge reial als diferents
barris seran el preàmbul de l’arribada dels Reis
d’Orient a l’Escardívol.

NOTÍCIES
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infància

reconeixement d’unicef

Ciutat Amiga de la
Infància

l

’organització UNICEF ha atorgat a Rubí el segell que la reconeix com a Ciutat Amiga de la
Infància. D’aquesta manera, la ciutat passa a formar part d’una xarxa de 170 municipis de
tot l’Estat compromesos en la promoció i implementació de polítiques locals a favor dels
drets dels nens i nenes.

Una Ciutat Amiga
de la Infància
crea nous espais
de lleure a la mida
dels nens i nenes.

Rubí compta actualment amb 15.612 habitants de 0 a 18 anys
segons dades de març de 2016. Vetllar pels seus drets i fer
sentir la seva veu és un dels compromisos prioritaris de l’administració local, una inversió de futur que passa per una
ciutat amb nous espais de lleure per a la infància, inclusiva amb tots els nens i nenes, que entén l’educació des
d’un punt de vista integral i que facilita la participació
dels infants a les polítiques locals.
La UNICEF concedeix els cada dos anys després d’un
procés d’avaluació als municipis i institucions que es
presenten a la convocatòria d’aquest programa. L’atorgament recent d’aquesta disitinció a Rubí posa en relleu
tota la feina que s’està fent a la ciutat a favor de la infància
i dels seus drets, un camí encetat anys enrere però que ha
rebut un fort impuls durant el present mandat amb iniciatives
concretes com l’elaboració d’un Pla local d’atenció a la infància

Un Consell dels Infants pioner
Un dels aspectes que han estat determinants en la consecució del reconeixement Ciutat Amiga de la Infància ha estat el caràcter pioner de Rubí en l’articulació d’òrgans de participació infantil. El Consell dels Infants de la ciutat va
néixer com a prova pilot el 1999, tenint com a primera acció la remodelació de
l’espai de jocs de la plaça Pearson. Al juny del 2002, el consell es va constituir
com a òrgan consultiu municipal i de participació infantil coincidint amb l’adhesió de Rubí a la Xarxa de Participació Infantil de la Diputació de Barcelona
i, des de llavors, ha funcionat de manera ininterrompuda.
Actualment, el Consell dels Infants i Adolescents de Rubí compta amb una
cinquantena de consellers i conselleres d’entre 10 i 14 anys de les diferents
escoles i instituts de la ciutat, la meitat dels quals s’han renovat aquest mes de
novembre. Dos d’aquests representants, a més, són la veu de Rubí al Consell
Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC).

NOTÍCIES
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i adolescència que estructura totes les polítiques i accions adreçades a aquesta part de la població,
o l’establiment de la commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que té lloc el 20
de novembre.
L’Ajuntament de Rubí, juntament amb altres 54 consistoris, va recollir el segell Ciutat Amiga de la
Infància en el marc d’un acte que va tenir lloc el 15 de novembre a Santander, Ciutat Amiga de la
Infància des del 2014. El reconeixement té una vigència inicial de quatre anys, després de la qual
el municipi haurà de tornar a demostrar que és mereixedor del segell.

NOTÍCIES
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habitatge

borsa de lloguer

A Rubí,
cap pis buit

C

ap llar sense família i cap família sense llar. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha iniciat
una campanya per fer una crida als propietaris d’habitatges buits, que es calcula que són
uns 700 en tot Rubí, perquè els posin a la Borsa de Lloguer de l’Oﬁcina Local d’Habitatge
i puguin ser destinats per al lloguer just.

L’objectiu de la
campanya és arribar
als propietaris
dels 700 pisos buits
de Rubí.

Aquest programa posa en contacte propietaris que disposen d’habitatges buits amb persones amb un nivell d’ingressos que no els permet accedir al mercat immobiliari
de lloguer però que no compleixen els barems per accedir
a un lloguer de protecció oficial. Per això, el consistori ha
editat material de mà dirigit als propietaris per tal d’aconseguir augmentar la seixantena de pisos de què consta
la borsa de lloguer que des de fa anys ofereix el Servei d’Habitatge.
Per accedir-hi, només cal inscriure’s a l’Oficina Local d’Habitatge presencialment o enviant un correu.
A partir d’aleshores, l’Oficina Local d’Habitatge és qui
busca els perfils de les persones idònies i fa també una
visita prèvia a l’immoble i un inventari de l’estat del pis, de
l’equipament que conté i en realitza una altra en finalitzar
la relació. D’aquesta manera, actua com a notari davant
possibles desacords entre les dues parts.
Una vegada el propietari i la persona interessada s’han posat d’acord, l’Oficina d’Habitatge es fa càrrec dels tràmits i
gestions de manera gratuïta. La funció del servei municipal
no finalitza, però, amb la signatura del contracte sinó que
segueix la relació entre les dues parts i actua com a enllaç.
Igualment, es fa càrrec dels tràmits i gestions derivades de
l’acte de llogar un pis, des de la redacció del contracte fins

a l’inventari del pis de manera gratuïta. A més, el servei
preveu un seguiment del compliment de les condicions.
Aquesta campanya s’emmarca en les línies de treball del Pla
de mandat 2015 -2019 del govern municipal que aposta per
l’accés a l’habitatge de les famílies que ho necessitin.

com podeu accedir a la borsa?
• Cal que us adreceu a l’Oficina Municipal d’Habitatge
i ompliu un formulari per inscriure-us-hi com a usuaris i
usuàries del servei.

documentació necessària:

• Documentació acreditativa de la propietat de l’habitatge.
• DNI del propietari o dels propietaris.
• Local.

com us ajudem?

• Us assessorem sobre ajudes i subvencions que convoquen les administracions supramunicipals.
• El servei és gratuït.
• Fem un inventari previ del contingut del pis.
• Fem un seguiment continuat del procés de redacció
i signatura del contracte.

Si voleu rebre més informació, ens trobareu a l’adreça següent:
C/ General Prim 33-35, 4a planta, en l’horari de dilluns a divendres de
9 h a 14 h i la tarda de dilluns de 16 a 18.30 h, i per telèfon al 935886693.

Un pas endavant
pels drets bàsics
L

NOTÍCIES

canvi de l’ibi dels pisos buits
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habitatge

a ciutat ha tirat endavant diverses mesures per donar un cop de mà als rubinencs i rubinenques
que tenen més diﬁcultats per accedir a un habitatge o bé per fer front als rebuts de l’aigua
i la llum.

Enguany,
s’han incrementat
les mesures per
accedir a l’habitatge
i fer front a la factura
de l’aigua.

La Mesa pel dret a l’habitatge va néixer amb la
voluntat de cercar solucions entre rubinencs i rubinenques, partits polítics i entitats per mirar de
facilitar l’accés a una llar. Enguany, s’ha fet un
pas més amb la voluntat d’ampliar la disponibilitat
d’habitatge a preu assequible a Rubí.
L’Ajuntament ha aprovat augmentar la pressió fiscal
als propietaris que tenen habitatges buits de llarga
durada. Amb l’impost de béns immobles, es pretén
estimular la sortida al mercat de lloguer dels pisos
deshabitats de Rubí que, actualment, s’estima què
son uns 3.000. La intenció és que els propietaris
utilitzin la borsa de lloguer municipal.
Aquests plans estableixen que els propietaris que
disposin d’habitatges deshabitats facin front a un
recàrrec del 50% de (IBI). La voluntat és donar
utilitat als recursos de què disposa Rubí i que en
surtin beneficiades les diferents parts implicades:
qui té un pis i qui en busca. Abans de fer efectiu
l’increment d’aquest impost, l’Ajuntament plantejarà als titulars de l’habitatge les opcions que
ofereix l’Oficina Municipal d’Habitatge (Proursa)
per donar utilitat a l’habitatge. Una de les quals
és la borsa de lloguer.

Sorea
En paral·lel, la companyia gestora del subministrament d’aigua, Sorea, s’ha compromès
a crear un fons de solidaritat per evitar els
talls de servei a les llars que no puguin fer
front als rebuts. Aquest és el principal punt
del conveni signat entre l’empresa i l’Ajuntament. La creació d’aquest mecanisme dóna
compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Les persones que compleixin els requisits i s’hi vulguin acollir s’hauran d’adreçar
als Serveis Socials municipals, que s’encarregaran de valorar l’atorgament de l’ajut.
Aquest consisteix en una bonificació parcial
o total de les factures pendents de pagament,
i la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament ja
s’ha efectuat. En tots els casos es garantirà
la continuïtat del servei durant un any a partir de la petició d’ajuda, amb l’opció de prorrogar la bonificació si els Serveis Socials ho
estimen convenient.

NOTÍCIES
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ocupación

inserción laboral

321 nuevos puestos
de trabajo

E

ntre enero y septiembre de 2016, más de 300 personas han encontrado un empleo gracias
a los programas de reinserción laboral del Ayuntamiento de Rubí. 90 lo han hecho desde
la bolsa de trabajo.

Los talleres
de búsqueda
de trabajo se imparten
en el ediﬁcio Rubí
Desenvolupament.

Todas aquellas personas en edad de trabajar y
que estén en proceso de búsqueda de trabajo o que deseen mejorar laboralmente pueden
formar parte de la bolsa de trabajo del Servicio
de Ocupación, aunque la mayoría de las que lo
hacen son personas desocupadas de larga duración con bajo nivel formativo.
Los diferentes planes de ocupación vehiculados
desde la Oficina de Información e Orientación
han conseguido emplear entre enero y septiembre a 54 personas de diferentes perfiles profesionales que llevaban un largo periodo sin trabajo. Con esta fórmula, recuperan la confianza,
adquieren herramientas para la búsqueda de
trabajo y experiencia profesional.
Durante los tres primeros trimestres del año, 34
jóvenes de edades entre 16 y 25 años han entrado en el mercado laboral gracias al programa
Joves per la Ocupació, un proyecto que tiene
como objetivo mejorar la empleabilidad de los
participantes combinando acciones de orientación, formación y adquisición de experiencia
profesional, fomentando a su vez el regreso al
sistema educativo. En la misma línea, 24 personas que han participado en el programa SEFED

han encontrado un empleo. Este es un proyecto
de formación profesional ocupacional que busca la calificación profesional de personas en el
campo de la administración y la gestión empresarial. Su metodología se basa en la simulación
de empresas y permite al alumnado poner en
práctica los conocimientos adquiridos. Los programas para jóvenes Integrals y Fem Ocupació
per a Joves han significado 12 contratos laborales más.
El Servicio de Ocupación también trabaja para la
integración de la diversidad. La Oficina Técnica
Laboral (OTL) devuelve al mercado laboral a personas con trastornos de salud mental que están
en paro o quieren mejorar su ocupación. Hasta
septiembre, 28 personas habían encontrado un
puesto de trabajo a través de la OTL.
20 personas más han encontrado empleo después de pasar por la Formación Profesional Ocupacional para personas mayores de 16 años, 19
a través de agencias de colocación, 18 después
de asistir a talleres de búsqueda de trabajo, 17
con el dispositivo de inserción sociolaboral del
Pinar y 15 más con el proyecto Foment de la
Indústria Local.

Segon pla de xoc
de neteja

T
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una ciutat més neta
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enir una ciutat més neta és un dels objectius que s’ha proposat l’equip de govern per a
aquesta legislatura. Per això, s’han destinat 219.000 euros en un segon pla de xoc que ha
acabat aquest mes de desembre i que ha servit per repassar i posar al dia la ciutat.

El conjunt d’actuacions
extraordinàries s’han
dut a terme al nucli urbà,
a les urbanitzacions i als
polígons industrials.

El conjunt d’actuacions extraordinàries s’han
dut a terme al nucli urbà, a les urbanitzacions
i als polígons industrials per arribar als 288
quilòmetres de carrers del municipi. Les accions que s’han implementat s’adeqüen a cada
zona de la ciutat.
Així, doncs, al nucli urbà s’han netejat les vies
amb aigua a pressió, amb l’ajuda d’una escombradora, a les urbanitzacions s’han netejat a
fons els vials, marges i solars abandonats i als
polígons industrials s’ha realitzat un treball de
reforç de neteja manual, bàsicament centrat en
els marges, les mitjaneres i els racons dels vials.
A banda de la maquinària prevista al contracte de la neteja viària de la ciutat, per dur a terme aquest pla de xoc s’han adoptat mesures
extraordinàries: s’ha llogat una escombradora
dual de dues perxes i tres furgonetes de caixa
oberta. A més, s’han contractat nou operaris
més que treballaran excepcionalment per executar aquestes accions juntament amb el personal adscrit al contracte de la neteja viària.
Mantenir la ciutat neta costa a cada ciutadà 42
euros l’any i per això l’Ajuntament també ha
posat èmfasi en la necessitat de comptar amb la

complicitat de la ciutadania per mantenir la ciutat en bones condicions. Precisament en la mateixa línia, i per complementar el pla de xoc de
neteja, l’equip de govern ha reeditat una segona
edició de la campanya “Vius així?” per aconseguir
que els propietaris de gossos recullin els excrements
dels seus animals i no els deixin a la via pública.
Amb aquest propòsit, es recol·locaran les banderoles amb la imatge de la campanya i la Policia Local vigilarà els carrers de Rubí i sancionarà
aquells que no recullin les defecacions dels animals de terra. Les multes oscil·len entre els 121
euros i els 900 euros. Les sancions més altes es
produeixen per no recollir els excrements prop
d’un centre escolar o un parc infantil.

cost del pla de xoc: 219.000 euros.
durada: setembre - desembre 2016.
actuacions: nucli urbà, urbanitzacions,
i polígons industrials.
abast: 288 km de tot el municipi,
especialment les zones amb un ús més
intensiu.

grups municipals

CR11

psc
Maria Mas

Portaveu Grup Municipal del PSC

pobresa i energia:
arriba l’hivern
Arriba el fred d’hivern i a Rubí no hem de tenir a ningú
sense aigua calenta, sense llum ni calefacció per motius econòmics.
Malauradament, el cas de la senyora de Reus està servint perquè les companyies s’impliquin davant situacions de pobresa energètica. La Llei 14/2015, aprovada
per unanimitat, obliga les empreses subministradores
a avisar dels impagaments als ajuntaments, però no
totes les empreses d’energia la compleixen. A Rubí,

erc

hem arribat a acords amb SOREA, però veiem que
altres empreses no tenen tanta implicació.

permetre veure com les negligències i il·legalitats es
converteixen en talls de drets bàsics.

El nostre Ajuntament fa un esforç extraordinari per
fer seguiment i prendre mesures de suport als casos
de més vulnerabilitat. Som l’únic ajuntament que en
l’època de fred fa un seguiment exhaustiu dels casos
amb més dificultats i col·lectius més vulnerables com
la gent gran. Però és necessari que es desenvolupi la
Llei amb el Fons de Solidaritat, que preveu que el 50 %
del deute de les famílies l’assumeixi la Generalitat de
Catalunya i l’altre 50 % les companyies elèctriques.

L’any 2015 l’Ajuntament va assumir 45.000 euros
en rebuts de subministraments, que més tard, per
conveni, va subvencionar la Generalitat de Catalunya. Avui dia, amb la Llei ja en vigor, continua sense
fer efectiu el pagament de deutes. Actualment les
famílies disposen de llum, aigua i gas, però també
de deutes, ja que ni la Generalitat ni les empreses ho
estan assumint. A més dels esforços que destinem
perquè cap situació de risc quedi sense atendre, cal
exigir el compliment de la Llei.

També és per llei que no es tallin MAI subministraments i que mitjançant un informe d’exclusió
residencial emès pel consistori (Serveis Socials) la
ciutadania entri en aquest circuit de garantia de drets.
Els municipis pateixen de forma directa les situacions de vulnerabilitat dels ciutadans i no ens podem

inconformistes perquè sí, però sí voler ser millors del que som, senzillament perquè podem
ser-ho.

Xavier Corbera

Portaveu Grup Municipal d’ERC

rubí, mirem endavant
Arribem a final d’any amb uns quants deures
per fer. La ciutat necessita un cop d’aire fresc
per afrontar el futur amb prou energia per
encarar els reptes de ciutat. Massa sovint ens
hem conformat en pensar que vivim tranquil·lament, en un entorn més o menys amable,
i encara que poc aprofitat, prou digne.
Hem de canviar la manera de veure les coses,
hem de voler avançar col·lectivament; no ser

C’s
José Abadias

Portaveu Grup Municipal
de Ciutadans

trabajando con ilusion
Como representantes de los ciudadanos tenemos la obligación inexcusable de preocuparnos
de los problemas de los rubinenses. Durante esta
legislatura estamos proponiendo mejoras para
los colegios de nuestra ciudad.
Este próximo año 2017 se llevará a cabo la sustitución de placas de fibrocemento en distintos
centros educativos de nuestra ciudad porque
contenían amianto. Los centros son el CEIP Ra-

aup
cav
pa

Grup Municipal
d’AUP - CAV- AP

els pressupostos no són
la carta als reis
Quan un és petit espera amb il·lusió i esperança les festes de Nadal, pensant en tot el que
podrà demanar al tió i als Reis d’Orient: que
si un cotxe elèctric, que si una cuineta, que
si l’hipopòtam “menjaboles”...en fi, la llista
sempre és ben llarga; un pot demanar que, per
intentar-ho, no hi perd res. En realitat, però, la
decepció és inevitable. Del que havies dema-

La ciutat, el país, la seva gent, tots estem canviant. Es trenquen dinàmiques i s’obren portes
amb nous horitzons. Ara cal decidir si ens
quedem en aquella zona de confortabilitat on
sembla que res no canvia malgrat que ho fa lentament i sense saber cap a on, o bé fem un pas i
comencem a caminar cap endavant.

L’Ajuntament de Rubí estem totalment implicats en
la defensa dels drets de les persones que es troben
en pitjors condicions i continuarà sent així perquè
és el compromís que hem adquirit amb la ciutadania de Rubí.

Per avançar cal pensar a mitjà i llarg termini,
preparar la ciutat per a les noves generacions,
però també per a nosaltres mateixos; la vida és
prou llarga i intensa per ser optimistes, i voler
ser part activa d’aquesta transformació. Ho
farem, t’hi apuntes?

A Rubí cal ser valents i mirar amb el cap ben
alt, tenir el millor POUM possible, la millor illa
de vianants, la ciutat més neta i cívica, els joves
més ben preparats i els comerços i les indústries més competitives.
Fer-ho no depèn d’uns pocs, sinó que ha de
ser la voluntat d’una ciutat en el seu conjunt.

món Llull, el CEIP María Montessori, el CEIP Torre
La Llebre, el CEIP Centro de educación especial
y el CEIP de Ca N’Oriol.
Nuestro grupo parlamentario ha conseguido
en el Parlament priorizar las obras para eliminar los barracones de la Escuela del Bosc y el
Instituto Torrent dels Alous.
Este mes pasado presentamos una moción en
el Pleno de Rubí para conseguir la gratuidad de
los libros de texto, en la que se proponía que se
realizara a través de un sistema de préstamo, y
cuyos ejemplares pertenecieran a los centros.
Así, se fomentaría no solo el compromiso y la
responsabilidad del alumnado y sus familias,
sino también la autonomía de los centros escolares. Sin embargo, la moción no fue apoyada
por los grupos municipales de nuestra ciudad

nat només te’n porten una part, la que sí que
et porten no és ben bé el que volies i a sobre et
deixen carbó (això no falla). En conclusió, les
teves esperances es converteixen en decepció.
Com sempre, cal anar a l’arrel del problema, i
una de les conclusions a les quals es pot arribar
és que a aquestes edats, tan petit, ningú no
t’ensenya que a la vida val més la pena negociar
si vols evitar la frustració.
A l’AUP sabem que els pressupostos no són la
carta als Reis ni el menjar que es deixa al tió. Per
això, fa un any vam negociar els pressupostos
del 2016 amb l’equip de govern, i li vam donar
el nostre vot de confiança amb l’esperança que
com a mínim compliria els acords als quals
s’havia compromès. El nostre sí també era un sí
a l’esperança d’un canvi en les maneres de fer;

a excepción del de gobierno.
Desde Ciutadans siempre defenderemos la
inversión en educación, porque sí queremos
talento tenemos que invertir en educación,
porque dedicar más recursos a educación no
es un capricho, es un derecho.
Muchos partidos se dedican a la política espectáculo, presentando mociones que nada tienen
que ver con Rubí, y utilizan la política municipal
para crear problemas, en lugar de buscar soluciones, nosotros consideramos que la política
municipal debe ser práctica para dar solución
a los problemas de la ciudad.
Seguimos trabajando desde una posición constructiva con el objetivo de mejorar nuestra ciudad.

esborraria aquest nou PSC les velles formes?
La política clientelar, la superficialitat i sobretot
la inoperància? Al llarg d’aquest primer any
i mig de mandat sembla que els membres de
l’equip de govern s’hagin oblidat que qui accepta els acords ha de complir-los. Això ens
situa en un nou escenari, perquè aquells que
vam confiar en el PSC, votant favorablement
als seus pressupostos (no pas els nostres),
difícilment podrem tornar a creure’ns la paraula de qui ha mentit. I pel que fa les maneres de
fer, al final només ens ha quedat la decepció
d’obrir els regals i veure que o bé estan buits
o bé són plens de carbó, però poca cosa més.
Més propostes a www.auprubi.cat

lideratge per part del PSC, que ha oblidat que fer
política és voler anar sempre més enllà, millorar,
innovar i no viure del «qui dia passa any empeny».

La veritat però és que amb l’hospital s’ha fet
molta política, política de la dolenta; hem
patit allò que col·loquialment coneixem com
a “vendre fum”: durant anys el PSOE ha
volgut vendre l’hospital com a obra seva.
De fet, van fer dues posades en escena davant de la premsa abans de les eleccions al
Parlament del 2006 i una altra abans de les
eleccions del 2010 amb del govern municipal
(PSC-ERC) i el govern del tripartit anunciant
l’inici de les obres. En tots dos casos va ser
mentida i les obres promeses mai no van
començar. En canvi no van tenir cap mena
d’inconvenient a criticar durament el govern
Mas en dues campanyes municipals (2011
i 2015) per no haver fet l’hospital a causa de la
greu situació financera de la Generalitat, que
ells en 7 anys tampoc no havien construït.

Durant aquests anys en algunes ocasions
s’ha apuntat la possibilitat de concertar
part de l’Hospital General de Catalunya per
aprofitar millor una infraestructura ja existent i fer realitat de manera més ràpida i més
econòmica el projecte d’un hospital públic
de referència per Rubí. Una opció que a mi
sempre m’ha semblat raonable.

En primer lugar, nos enteramos de que no se
construirá la segunda estación de ferrocarriles
en Rubí. La Generalitat no quiere. Suponiendo
que el motivo fuera el hipotético número de
usuarios de la estación, me pregunto si ese criterio lo utilizaron cuando se inauguró la última
estación de ferrocarriles construida en Sant
Cugat, en una zona de poca masa residencial.

El último desprecio de la Generalitat (hasta el
momento) es echar para atrás otro proyecto
de Rubí. No invertirán ni un euro en retirar
las líneas eléctricas que atraviesan la ciudad.
Cabe decir, para mayor vergüenza, que en
este caso ni siquiera es una inversión que sea
difícil de asumir para la Generalitat, sino más
bien al contrario.

En los últimos meses hemos vuelto a constatar
la desvergüenza de la Generalitat hacia nuestra
ciudad y hacia los rubinenses. Reiteradamente pagamos un alto precio por ser vecinos de un
feudo de Convergencia. Los últimos ejemplos
de esta tomadura de pelo han sido especialmente graves, ya que la Generalitat ha vetado
reivindicaciones históricas de Rubí.

Semanas después, nos enteramos de que definitivamente la Generalitat no tenía ninguna intención de construir el hospital Vicente Ferrer
en Rubí. A cambio proponen una alternativa
que casualmente termina… en Sant Cugat.
Algunos decían que por lo menos está cerca
de Rubí, seguramente no estarían pensando
en los vecinos de urbanizaciones como Castellnou o Sant Muç, por ejemplo.

Todo esto hace que uno se pregunte si Rubí está sometida a algún tipo de castigo por
parte de la Generalitat, si será quizás un
peaje por tratarse de una ciudad claramente
contraria a las derivas independentistas. Sea
como sea, seguiremos luchando para mejorar la ciudad, trabajando y defendiendo que
¡Rubí también existe!

vr

un sistema de gravació d’àudio antic, que ha
generat problemes.

Grup Municipal
Veïns per Rubí

Vam presentar una altra moció per facilitar l’accés a la informació pública de l’Ajuntament als
ciutadans de Rubí, i la situació no ha canviat
des que es va aprovar la moció al Ple.

vocarà la primera sessió d’aquest Observatori.
La resposta que se’ns ha donat és que el govern
no convocarà aquest òrgan, perquè no està obligat a fer-ho, i que els regidors podem accedir, si
ho autoritza l’alcaldia, als expedients dels processos de selecció de personal o promoció interna.

Grup Municipal d’ICV

bones ordenances,
mala política
Quaranta-cinc minuts. És el temps que el Ple
Municipal ha trigat a debatre i aprovar la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2017.
Un temps breu, símptoma de la mediocritat de
la proposta i la desídia amb la qual s’ha treballat.
Un fet greu, tenint en compte que les Ordenances Fiscals regulen les taxes i impostos —el que
la ciutadania pagarem—, la major font d’ingressos que l’Ajuntament té per executar les seves
polítiques.

pdecat
Víctor Puig

Portaveu Grup Municipal del
Partit Demòcrata

junts pel sí vol tancar
el serial de l’hospital
fent-lo una realitat
Els que som de Rubí sabem de la necessitat
de comptar amb un hospital públic que estigui més a prop i sobretot millor connectat
que l’Hospital de Terrassa. És per això que
sempre hem defensat el projecte d’Hospital
Vicenç Ferrer, és una necessitat evident i un
projecte que compartim la majoria de grups
polítics.

pp
Jonatan Cobo

Portaveu Grup Municipal
del PP

tres desprecios más
de la generalitat a rubí

l’incompliment de les
mocions per part del
govern municipal
Fa un any i mig que va començar el mandat, i
hem pogut constatar l’incompliment de gran
part de les mocions, essencialment d’aquelles
que depenen de la gestió municipal. Podem
posar com a exemples que no s’emeten en directe els plens municipals ni es graven íntegrament en vídeo, sino que actualment s’utilitza

Com aquestes, moltes altres mocions d’altres
grups municipals aprovades al Ple no s’han fet
efectives.
Però en volem destacar una en particular: el
passat mes de juny el Ple Municipal va aprovar,
a proposta de VR, amb vots en contra del PSC i
Ciutadans, una moció per crear un Observatori
de la contractació d’empleats públics. Passats
tres mesos des de l’aprovació, amb una actitud
sospitosament a la defensiva per part del govern
del PSC, hem preguntat per escrit quan es con-

I sobretot, ens ha mancat confiança. Dels acords
que vam assolir amb el PSC l’any passat —estudiar
i elaborar una primera propostaper ampliar la tarifació social a les escoles de música i art, i per crear una
nova taxa que gravi les gestions derivades de sancionar els propietaris de pisos buits— no en sabem
res. Res vol dir res. És com anar a casar-se i que el dia
de la cerimònia el nuvi no aparegui. Una plantada
que no ens permet confiar en cap voluntat de millora.
Iniciativa ha dit que no a les Ordenances Fiscals.
Esperem que l’altra gran eina de la política, els
pressupostos, es facin tenint en compte tota la
ciutadania i tots els seus representants. Seria un
primer pas per recuperar una confiança que avui
dia ens allunya de cap acord.

En espera de més informació i de l’evolució
de les negociacions sembla que el govern de
Junts pel Sí estarà en disposició de tancar
aquest serial i fer realitat un projecte que
consisteix en comprar l’HGC i convertir-lo
en l’hospital públic de referència per Rubí.
Esperem que surti bé.

Per què aquesta por del PSC de crear aquest
òrgan per garantir la màxima transparència en
els processos de contractació d’empleats i en
la promoció interna d’aquests, així com per fer
un seguiment del procés de consolidació de la
plantilla municipal?
Un govern que intenta presumir de transparència no hauria de bloquejar una moció aprovada
pel Ple Municipal, en una qüestió tan sensible
a la falta de transparència com aquesta.
www.veinsrubi.org

grups municipals

Les Ordenances Fiscals per al 2017 no són del tot
negatives. La pressió impositiva es manté —que
vol dir que baixa, ja que quan l’IPC pugi , la càrrega impositiva per a les famílies serà proporcionalment menor, mentre que l’Ajuntament podrà fer
proporcionalment menys coses— i es mantenen
les bonificacions i propostes de tarifació ja en funcionament, perquè ens acostem a l’ideal que qui
més té més pagui.
Però aquesta proposta no és suficient. Cal una bona
política que doti l’eina de sentit, relat i objectius. Cal
que les ordenances s’elaborin basant-se en un projecte de ciutat que avui no coneixem. Ens ha faltat
una relació clara entre les ordenances i el pressupost posterior;saber per a què volem els diners i si
en tindrem prou. Ens ha faltat diàleg, ja que l’equip
de govern no ha citat a seure cap grup municipal,
després de decidir unilateralment no modificar les
ordenances respecte d’aquest any. Ens ha faltat
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movilidad

refuerzo del transporte público

La línea 7 de autobús
mejora su servicio

L

a línea L7, que conecta Sant Muç i Castellnou con el centro de la ciudad, amplía su cobertura
y ahora une estos dos puntos cada hora y todos los días del año en las dos direcciones. Ha
incrementado su frecuencia de paso por sus paradas y ahora ofrece un recorrido cada hora
que une las paradas de Can Solà y el Ediﬁcio Rubí Desenvolupament cada hora y todos los
días del año en los dos sentidos del itinerario. Se trata de un itinerario que el autobús cubre en
media hora y que multiplica las opciones de los usuarios y usuarias de realizar sus desplazamientos cotidianos en transporte público.

Esta ampliación de la frecuencia
da respuesta a las necesidades de
los vecinos, que hasta ahora solamente disponían de un servicio
que cubría cinco desplazamientos
durante todo el día. Esta ampliación de la frecuencia da respuesta
a las necesidades de los vecinos,
que hasta ahora solamente disponían de un servicio que cubría cinco desplazamientos durante todo
el día. Entre sus usuarios figuran
principalmente los residentes de
las urbanizaciones que cubre la línea,
Sant Muç y Can Solà, aunque los
vecinos y vecinas de las zonas de
Castellnou, Can Mir y Can Barceló
también ven mejoradas sus opciones
de transporte público.
En estos encuentros, se trasladó la
necesidad de realizar mejoras en
esta línea, ya que los vecinos y vecinas consideraban que el servicio
prestado era insuficiente.

Conexión CAP Sant Genís

El acceso a los servicios sanitarios también mejora con
este incremento de frecuencias ya que la línea L7 cuenta
con una parada en el Centro de Atención Primaria (CAP)
de Sant Genís. Así pues, los vecinos y vecinas disponen de
una conexión diaria y cada hora con su centro sanitario más
cercano.

La ampliación del servicio ha
sido una larga reivindicación
de los residentes que vehicularon a través de las reuniones
mantenidas con los representantes municipales durante la
primera edición del proyecto
Alcaldia als Barris.

				1

Queda’t amb el dia!
Retalla l’activitat que
no vulguis perdre’t i així
la podràs guardar a on
vulguis per no oblidar-te’n
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divendres, 16 de desembre

diumenge, 15 de gener

DOCUMENTAL: UNA LLAR AL MÓN

LA RATETA

El documental del mes

Espectacle familiar

Un documental d’Andreas Koefoed. Dinamarca,
2015, 58 min. VO en danès subtitulada en català
Gratuït
El Celler, 19 h

Companyia Campi qui pugui

diumenge, 18 de desembre

Preu: 4€ socis, 5€ no socis
Ho organitza: La Xarxa. La Sala, Teatre Municipal, 12 h

LA MARATÓ DE CONTES

diumenge, 22 de gener

Espectacle familiar a favor de la Marató de TV3

TEATRE: TESTIMONI DE CÀRREC

Preu: 5€ no socis, 4€ socis La Xarxa
La Sala, Teatre Municipal, 12 h

recomanem

desembre 2016
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AGENDA

D’Agatha Christie. Amb Xavier Serrat, Jordi
Coromina, Empar López, Pep Martínez,
Muntsa Tur, Lluís Altés, Enric Cervera, Montse
Miralles, Sergio Alfonso, Berton Fernández
i Roser Ràfols.

divendres, 23 de desembre

Direcció: Pepa Calvo. Companyia Teatre del Raval

TERTÚLIA LITERÀRIA EN VIU

Preu: 15€
La Sala, Teatre Municipal, 18.30 h

A càrrec de Tomàs Díaz
Espai de trobada, reflexió i contrastos d’idees
Sala Chill Out, Biblioteca Mestre Martí Tauler, 18.30 h

dimecres, 28 de desembre
DIMECRES MANETES
Servei gratuït d’autoreparació i
assessorament per a la reparació de
petits aparells elèctrics i electrònics
amb l’assessorament d’un expert.
Telèfon de contacte: 900 130 130. Ateneu Municipal, de 18 a 21 h

diumenge, 8 de gener
EL SEVILLA. REFLEXIONES DEL HOMBRE
LENGUA
Veniu a passar-ho bé amb aquesta proposta
còmica que s’assembla poc o gens als
monòlegs actuals.
Dir. Miguel Ángel Rodríguez
Espectacle en castellà. Preu: 15€
La Sala, Teatre Municipal, 18.30 h

diumenge, 22 de gener
39È CROS ESCOLAR I DE RUBÍ
Als circuits del bosc de Ca n’Oriol
Ho organitzen:
Ajuntament de Rubí i Unió Atlètica Rubí.
Més informació:
www.rubi.cat i www.uar.es

divendres, 27 de gener
CONCERT: ROZALÉN
Presentació: ‘Quién me ha visto’
Preu: des de 15€.
Entrades: https://www.ticketea.com/
entradas-concierto-rozalenteatre-la-sala-rubi/
La Sala Teatre Municipal, 21 h
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