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telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims.................. 93 317 77 77
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”.......... 93 588 70 00 ext. 4559
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
cap-3 sant genís..................... 93 699 17 29
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
correus................................. 93 699 14 02
creu roja............................... 93 697 92 04
deixalleria ............................ 93 699 49 95
espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77

jutjat 1.................................. 93 586 08 51
jutjat 2.................................. 93 586 08 52
jutjat 3.................................. 93 586 08 53
jutjat 4................................. 93 586 08 54
jutjat 5................................. 93 586 08 55
omic (of. inf. consum)............... 93 588 70 32
oficina de gestió
tributària (orgt)......................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat..................... 93 587 25 63
mossos d’esquadra (comissaria) .93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències............... 088
policia local........................... 93 588 70 92
policia local urgències....................... 092
policia nacional...................... 93 588 76 94
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1601
registre civil......................... 93 586 08 94
rubí+d (impes, ose).................. 93 581 39 00

rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndic de greuges.................... 93 697 21 59
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88
telèfon verd ......................... 900 130 130
(si es truca des d’un mòbil).......93 699 98 01

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
c. Doctor Robert, 19
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h i de 16 a 19 h;
dissabtes de 9 a 13 h

farmàcies de guàrdia
juny 2009
1 oriol
2 gibert
3 batllori
4 pont
5 garcia
6 calsina
7 parrilla
8 lorente
9 xapelli
10 hidalgo-mosc
11 condal
12 estatut
13 piera
14 valls
15 espert
16 farell
17 aldea

juny 2009
15 garcia
16 calsina
17 parrilla
18 lorente
19 xapelli
20 hidalgo-mosc
21 condal
22 estatut
23 piera
24 batallé
25 espert
26 farell
27 aldea
28 ruiz
29 kronos
30 baradad

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

ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal

farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 /
calsina verge de lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de
la barca, 11. 93 699 87 09 / estatut av. de l’estatut. 93 699 16 51 /
farell c. sant jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697
49 42 / gibert c. torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / hilari-ribas av. barcelona, 55. 93 699 09
53 / lorente c. verge de fàtima, 7. 93 586 23 11 / orenga ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4. 93 697
7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / xapelli c. víctor
català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50
12 / serra pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

programació 2008-2009 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h

15 h

16 h
17 h
19 h
19.30 h
21 h

22 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
dl.: Esports
dm. i dc: Retrats
dj.: Com el Vallès no hi ha res
dv.: Esports
dl.: 70xhora
dm.: Catsons
dc.: Tal com som
dj.: Música.cat
dv.: Aquell dia
dl.: Comunican2
dm-dv.: Radiofòrmula musical
Magamusic
Informatiu vespre
Raíces del sur
dl.: Divines
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.:Punt de mira
dj.: La hora del lobo
dv.: Big Hass Radio
dl.: Def con tres
dm.: Jazz de nit
dc.:Tempo di fuga

23 h
23.30 h

dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: Cultura de club
Informatiu vespre (rep)
dv.: 303 trance
dl.: Rock de Luxe
dm.: El vinil
dc.: Discoteca privada
dj.: Fòrmula musical
dv.: 303 trance

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
12 h
13 h
13.30 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h

@

jazz de nit (rep.)
Imsomnia
Divines (rep.)
Comunicando (rep.)

diumenge
9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
16.30 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Som solidaris
L’última sessió
Els grups municipals
opinen
Actualidad latina
Canto popular latino
Guantanamera
El vinil (rep)
Discoteca privada (rep.)
Sobreviviendo a
Murphy (rep.)

www.rubi.cat

19 h
20 h
22 h
23 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen (rep.)
A peu de camp
Punt de mira (rep.)
Actualidad latina
L’entrevista
El millor de cada casa (rep.)
Fes natura
70xhora (rep.)
Catsons (rep.)
Música.cat (rep.)

laciutat@ajrubi.es
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“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

30 anys de Festa Major
en democràcia
D’aquí a uns dies ens
tornarem a trobar
immersos en una de
les activitats més
esperades i viscudes
pels rubinencs i les
rubinenques al llarg
de tot l’any. La Festa
Major, aquest any, té
un significat especial:
la celebració de 30
anys de manifestacions culturals locals en
democràcia.
Va ser Ràdio Rubí, que tot just acabava de
néixer, l’encarregada de fer-se ressò de la
reconquesta dels carrers després del fosc
període franquista. Jordi Margarit, el primer director de l’emissora local, serà l’encarregat, 30 anys després de recordar una
data històrica per la ciutat que molts
rememoraran i molts altres coneixeran per
primer cop.
La Festa Major ve carregada d’activitats i és
el reflex de l’esforç col·lectiu de les entitats locals a les que vull agrair, en nom de
la ciutat, la seva dedicació i l’oportunitat
que tots els rubinencs i rubinenques
puguem gaudir durant uns dies del treball
que han desenvolupat durant tot l’any.
Trobareu en aquesta revista informació
sobrada sobre tota l’oferta lúdica per
aquests dies. Només faltarà la vostra
implicació.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP Montessori van visitar l’Ajuntament

En pocos días nos veremos de nuevo
envueltos por una de las actividades más
esperadas y vividas por los y las rubinenses a lo largo de todo el año. La Fiesta
Mayor, este año, tiene un significado
especial: la celebración de 30 años de
manifestaciones culturales locales en
democracia.
Fue Radio Rubí, que acababa de nacer, la
encargada de transmitir la reconquista
de las calles por parte de la ciudadanía
tras el oscuro período franquista. Jordi
Margarit, el primer director de la emisora
local, será el encargado, 30 años más
tarde, de recordar una fecha histórica
para la ciudad que muchos rememorarán
y que muchos otros conocerán por primera vez.
La Fiesta Mayor viene cargada de actividades y es el reflejo del esfuerzo colectivo
de las entidades locales a la que quiero
agradecer, en nombre de la ciudad, su
dedicación y la oportunidad de que
todos los y las rubinenses podamos disfrutar durante unos días del trabajo que
han desarrollado durante todo el año.
Encontraréis en esta revista información
sobrada sobre toda la oferta lúdica para
estos días. Sólo faltará vuestra implicación.

cr04

notícies
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estiu

activitats per a infants

Jugar, divertir-se i
fer esport a l’estiu
s’

apropa el final de curs i l’inici d’unes setmanes en què pares i mares han de conèixer
quines són les activitats que s’organitzen a la ciutat en les quals els nens i nenes poden
compartir aquest temps d’oci i lleure que s’inicia amb el període vacacional escolar. L’Ajuntament de Rubí, atenent a aquestes necessitats, organitza cada any, en col·laboració amb les
Associacions de Pares i Mares (AMPAS) de les escoles, casals d’estiu i campus poliesportius que
aquest any ofereixen 580 places per als casals i 80 per cada torn per als campus.
places
més de 600 places
entre casals i campus poliesportius

Els casals d’estiu s’organitzen als Centres d’Educació Primària (CEIP) de la ciutat, s’adrecen a
infants de 3 a 12 anys, nascuts del 2005 al 1997,
i ofereixen un total de 580 places, ja que hi ha
centres, com els CEIP 25 de Setembre i Ca n’Alzamora, que ofereixen 80 places cadascú, i
altres, com els CEIP Rivo Rubeo, Schola i Joan
Maragall, que tenen 40 places. La resta d’escoles compten amb places per a 60 escolars cadascuna d’elles.
L’horari dels casals és de 9 a 14 hores, tot i que
hi ha escoles que ofereixen serveis complementaris opcionals com Bon dia, menjador i servei de
tarda amb diferents horaris i preus. El preu del
casal és de 30 € per la setmana de 3 dies i 50 €
per la setmana de 5 dies, amb descomptes del
15% per a segons germans inscrits al casal i per
a les famílies nombroses.

Documentació
Preinscripció: full de sol·licitud, certificat de
disminució (si és el cas).
Matrícula (del 15 al 19 de juny en cadascú
dels centres): fotocòpia DNI del pare, mare o
tutor, fotocòpia Targeta sanitària, fotocòpia cartilla de vacunacions, fotografia de mida carnet.
Per descomptes: fotocòpies llibre de família
(pares i fills) i/o carnet de família nombrosa.
Més informació
Serveis a les Persones (al c/ General Prim, 3335, 2n pis, tel. 93 588 70 00) de dilluns a dijous
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i divendres de 9 a 14
h, a les consergeries dels CEIP de la ciutat o a la
pàgina web de l’Ajuntament:
www.rubi.cat/educacio

practicar esport
Una altra opció són els Campus esportius, que organitzen conjuntament l’Ajuntament
de Rubí i ASEiLL. Tenen una capacitat de 80 places per torn i instal·lació i estan dirigits
a infants de 6 a 14 anys (nascuts/udes de l’any 1994 al 2002).
Els campus es faran a l’IES la Serreta i al Pavelló Poliesportiu de Can Rosés, de l’1 al 31
de juliol (en dos torns) en horari de 10 a 14 h i amb servei de bon dia de 8.30 a 10 h.
Els preus varien en funció de l’assistència dels nens i nenes i van des dels 190 € del
mes sencer, als 120 € del 1r torn i els 80 € del segon, mentre que el servei de bon dia
del mes sencer té un cost de 50 €, 30 € el 1r torn i 23 € el segon. Si s’utilitza puntualment aquest servei, el preu és de 2,80 € i es vol afegir alguna setmana addicional a un
torn, s’haurà d’abonar 48 €.

Inscripcions (fins al 19 de juny)
Oficina de l’Esport per a Tothom (c/ Joaquim Blume, s/n, tel. 93 588 82 07),.de dilluns
a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18 h i divendres de 9 a 13 h.

1a fase pla d’aparcaments

300 places d’estacionament gratuït

cr05

mobilitat

notícies
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a

quest mes de juny ha començat la primera fase del pla d’aparcaments amb el qual s’ampliarà en 300 la xifra actual de places gratuïtes a la ciutat. El primer lloc on s’ha actuat
és a l’Escardívol, i el seguirà l’aparcament situat en front de l’edifici Rubí Desenvolupament
i una dotzena de carrers més.

ZONA TARONJA: els
rellotges de limitació
horària
• Seran obligatoris per tal d’estacionar en una de les dues-centes
places de color taronja que hi
haurà en total en els aparcaments
de l’Escardívol i del Rubí Desenvolupament a partir de l’estiu
• Són de cartró i limiten a 90
minuts el temps d’estada en una
plaça taronja
• L’horari de funcionament de la
zona taronja és de dilluns a dissabte, 9 a 14 h i de 16 a 20 h (diumenges i festius aparcament lliure)
• Es podran recollir a mitjans de
juliol a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC-centre, c/ Doctor
Robert, 19 i OAC – Les Torres,
Rambleta de Joan Miró, s/n), a la
Botiga de Rubí – Oficina de
Turisme (c/ Maximí Fornés amb
c/Sant Ignasi, 16-18) i a altres
comerços i botigues de la ciutat.
• Inicialment es repartiran 10.000
unitats i només es lliurarà un
rellotge per vehicle. Un cop
exhaurides, es podran adquirir a
La Botiga de Rubí – Oficina de
Turisme a un preu simbòlic
• Es podrà utilitzar qualsevol altre
rellotge de cartró o indicatiu
horari que compleixi aquestes
característiques
• Després d’estiu, es procedirà a
sancionar als vehicles que no
disposin de rellotge o bé no
respectin la limitació horària

L’aparcament de l’Escardívol
ofereix des d’aquest mes de
juny unes 90 places més respecte les que hi havia fins ara,
després de finalitzar les tasques de pintura horitzontal
d’aquest espai de 16.000 m2.
Com a novetat, s’han creat un
centenar de places de color
taronja, gratuïtes i de limitació
horària que es posaran en
marxa a Rubí per primera
vegada, un cop acabi la festa
major, amb l’objectiu de
garantir al màxim la rotació de
vehicles i facilitar l’aparcament
a totes les persones que es
desplacen en vehicle fins al
centre. Per estacionar en

Aquest mateix procediment es
farà a l’aparcament de l’edifici Rubí Desenvolupament un
cop acabi la festa major, per tal
d’ampliar-lo en 40 places més.
D’aquestes, un centenar de
places es reservaran a la zona
taronja de limitació horària, on
també s’hauran d’utilitzar
aquests rellotges.

aquestes places, caldrà que
els conductors disposin d’un
rellotge de cartró que ofereix
una estada màxima de 90
minuts en aquella plaça i que
s’haurà de deixar en una part
visible a l’interior del vehicle.

mentarà el nombre de places
actuals amb unes 165 places
més. Per al 2010 està previst
posar en marxa una segona
fase del pla d’aparcaments
que afectarà a altres punts de
la ciutat.

aparcament del
rubí+d
després de festa
major es repintarà
aquest espai per
ampliar el nombre
de places actuals.

La primera fase del pla d’aparcaments continuarà després
d’estiu, amb la revisió i replanteig d’una dotzena de carrers,
entre els quals hi ha Pitàgores,
Lumière, Guadalajara, Sant
Salvador, Pau Claris i carretera de Sabadell. Així, s’incre-

La nova zona taronja,
gratuïta i de limitació
horària de l’Escardívol
compta amb un centenar
de places.
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La ciutat es
vesteix de festa

notícies

fina a 170 activitats

cr07

festa major 2009

a

ra fa 30 anys, a la Festa Major de 1979, Ràdio Rubí va fer la primera emissió. Per això, el primer director de l’emissora municipal de la ciutat, Jordi Margarit, serà aquest any l’encarregat de fer
el pregó de la Festa Major de 2009 el divendres 26 de juny a partir de
les 20.30 h. A més, el dilluns 29 de juny, data d’aquella primera emissió, s’organitzarà un acte commemoratiu a la Plaça de la Nova Estació a les 11 hores. Aquest pregó posarà el punt d’inici d’aquesta Festa
Major que conclourà amb el tradicional piromusical de l’Escardívol
quatre dies després, el dilluns 29 de juny.

La Festa major oferirà com a actuacions principals l’espectacle inaugural
Gran Magiacadabra del Mag Lari el divendres 26 a les 22.30 h a la plaça
del Doctor Guardiet i els concerts de La Carrau i Chambao a l’Escardívol,
el divendres 26 i dissabte 27 de juny a les 24 h. Tanca aquest ventall de
propostes per les nits, el concert de Festa Major “Espirituals negres i gospel” del dissabte 27 a les 22.30 h i la tradicional actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí diumenge 28 de juny a les 22.30 h, ambdós a la plaça del
Doctor Guardiet. Les entrades per a l’espectacle inaugural i les dues actuacions a la plaça es poden adquirir a l’Oficina d’Informació de Festa Major
a partir del 22 de juny i a la taquilla de la plaça Doctor Guardiet dues hores
abans del començament de cada espectacle.
Un cartell de festa
D’altra banda, el cartell “Festa al
carrer” dissenyat pel rubinenc
Fortià Baqués, que ha volgut
reflectir la participació de la gent
a la Festa Major, ha estat el guanyador del Concurs de Cartells de
Festa Major 2009, escollit entre
les 22 propostes que es van presentar al certamen, en què el
jurat va valorar molt la gran qualitat dels treballs presentats.

més informació

“festa al carrer”
dissenyat per fortià
baqués

Com sempre, el carrer és
l’escenari de gran part
de les activitats

i

Oficina d’Informació de Festa Major
(pl. Pearson)
Horaris: 22 i 25 de juny, de 10 a 14 h i de 18 a 21 h
23 de juny, de 10 a 14 h
26 de juny, de 10 a 14 h i de 18 a 01 h
27 i 28 de juny, d’ 11 a 14 h i de 18 a 01 h
29 de juny, d’11 a 14 h i de 18 a 22 h
Per telèfon al 93 697 00 09
Pàgina web: www.rubi.cat/cultura

Nuevas dependencias para
la atención al ciudadano
La reforma del ediﬁcio para departamentos municipales y atención al ciudadano es uno de los 31
proyectos que subvenciona el Fondo estatal de
inversión local (FEIL). Las obras de este ediﬁcio se
iniciaron en abril y tienen un plazo de ejecución de
unos siete meses.
Los trabajos van a cargo de la empresa IMAGA Proyectos y Construcciones, con un presupuesto de 1’1 millones de euros, la segunda cuantía más elevada de la
treintena de proyectos sufragados por el llamado “Plan
Zapatero”.
El ediﬁcio, actualmente en construcción, está situado
en el cruce de las calles de Narcís Menard y de Doctor
Robert. Las obras comenzaron con el derribo y la retirada de escombros del antiguo ediﬁcio y, posteriormente, se dio paso a la construcción de las futuras nuevas
dependencias municipales y de atención al ciudadano.
La superﬁcie construida es de 590 m2 y dispondrá de
tres plantas. En la planta baja, estarán ubicados un vestíbulo, un ascensor adaptado y la escalera, una zona de

Imagen simulada de las
futuras dependencias de
atención al ciudadano que
se están construyendo en la
calle de Narcís Menard.

espera y de información, una zona de registro en un espacio abierto de atención a los usuarios distribuido en
despachos, una centralita, una sala de reuniones y servicios. La primera planta será un espacio cerrado con
despachos, sala de reuniones y servicios; y la segunda
planta contará con más despachos y otra sala de reuniones. Por último, en la planta de cubierta o azotea
se ubicarán las instalaciones de climatización, conexiones informáticas y un almacén. También se prevé la
reurbanización en plataforma única de la calle de Narcís Menard, en el tramo con la plaza Pere Aguilera.
Como consecuencia de las obras, se ha prohibido el acceso de vehículos en la calle de Narcís Menard, entre las
calles de Doctor Robert y de Rafael Casanova. También
se han trasladado un paso de peatones y las plazas reservadas a personal autorizado al otro lado de la calle
de Doctor Robert con el ﬁn de facilitar la circulación de
los vehículos por esta vía, ya que alrededor del ediﬁcio
en obras se han ubicado vallas de protección que estrechan la calzada en este punto.

Un Castillo-Ecomuseo más
accesible para todos
El Castillo – Ecomuseo Urbano de Rubí es otro de los
ediﬁcios municipales que forman parte del FEIL con
un presupuesto de 313.000 euros.
Actualmente se están realizando actuaciones de mejora de la accesibilidad. Este proyecto contempla la
construcción de un sistema de rampas adaptadas
en el patio exterior, que se transformará después de
eliminar los parterres actuales y de reducir la rampa
de acceso y el escenario de madera. De esta forma, el
nuevo patio tendrá una rampa de acceso de 12 m de
largo para adaptarse así a la normativa actual y permitir la accesibilidad a las personas con movilidad
reducida.

En el interior del castillo se está renovando la escalera actual por otra escalera metálica con peldaños
de madera y, en el espacio del centro, se instalará un
ascensor.
També se mejorará los sistemas de aislamiento y de
climatización de la sala polivalente y de los despachos. Está previsto que las obras, que van a cargo de
la empresa ROEL 2000 S.L., ﬁnalicen hacia el mes de
noviembre.
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economías

plan municipal para minimizar la crisis (I)

Ayudas en el IBI
para desempleados
e

l Ayuntamiento de Rubí acaba de aprobar una nueva subvención que se incluye dentro del paquete de medidas sociales dirigidas a colectivos golpeados por la crisis. En
esta ocasión los beneficiarios son las personas que han perdido el empleo y que cuentan con
escasos recursos económicos.

las personas
mayores
reciben estas
ayudas por
cuarto año
consecutivo
El plazo para que los
rubinenses mayores de
65 años soliciten esta
subvención finaliza el 15
de julio.
Es imprescindible cumplir una serie de requisitos como estar empadronado en Rubí entre el
1 de enero y el 15 de abril
de 2009, haber nacido
en el año 1944 o antes, y
no tener un ingresos
superiores a los 632,86 €
al mes, si vive solo/a, o a
los 917 €si convive con
otra persona mayor de
65 años.
También son requisitos
necesarios para poder
solicitar la subvención:
que el valor catastral del
piso donde vive, y por el
que paga el impuesto,
no sea superior a los
60.000 €, y que no
tenga otra residencia,
local o terreno a parte
de la habitual.
En el año 2008 un centenar de personas se
beneficiaron de esta
ayuda.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el
más gravoso para los ciudadanos, y por lo tanto,
el que supone un mayor esfuerzo económico
para los bolsillos de los rubinenses. El Consistorio ha destinado una partida de 232.830 €
para subvencionar hasta un 25 % del IBI a

aquellas familias que tienen unos ingresos mensuales de entre 624 y1466 € en función del
número de miembros que componen familia. La
subvención puede llegar al 50 % si los ingresos
mensuales familiares oscilan entre los 410 y los
963 euros.

¿cumplo los requisitos?
• He vivido en Rubí + de 8 años.
• Vivo sola y tengo un hijo, mis ingresos mensuales son de
904 de euros.
• Estoy inscrito/a en la Oficina de Treball de la Generalitat.
• No cobro el subsidio de desempleo.
• El valor catastral de mi residencia no supera los 70.000 €.
• No soy propietario de ninguna otra vivienda en Rubí ni fuera
del municipio.

Sí. Una familia de 2
miembros con estos
ingresos tiene derecho a
una subvención del 25
%, ya que se contabilizan
los 624 € de la primera
persona y un 45 % más
por el segundo miembro
de la familia.

¿cuándo y dónde lo puedo solicitar?
• Entre el 1 de juliol y el 2 de noviembre.
• En la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) Centro: C/ Dr. Robert, 19.
• En la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) les Torres: Rambleta de Joan
Miró, s/n (enfrente del edificio Rubí+D).
• De lunes a viernes de 8.30 a 14 h y de 16 a 19 h.

Otro colectivo que recibe
hasta un 50 % de descuento de este impuesto, hasta un máximo de
250 €a través de bonificación, son las familias
numerosas . Un total de
214 familias la han solicitado este año.
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plan municipal para minimizar la crisis (II)

Consenso político
contra la crisis

e

El Ayuntamiento de Rubí ha incrementado este año
las ayudas para minimizar la presión fiscal de las
personas que se encuentran en una situación económica desfavorable a causa de la crisis. Destaca,
por novedosa, la del IBI para personas desocupadas (ver artículo de la página anterior) que se
puede solicitar hasta el 2 de noviembre. También
esta aún abierto el plazo para solicitar, hasta el 15
de julio, la subvenciones del IBI para personas
mayores. El plazo para solicitar el resto de subvenciones y bonificaciones ya ha finalizado.
440 personas con escasos recursos económicos
no tendrán que pagar la tasa de basuras, 125
familias numerosas también quedan exentas de
pagar esta tasa y 244 familias recibirán bonificaciones de entre el 5 y el 15 % en esta misma tasa
por aportaciones a la deixalleria municipal.
A estas medidas se suman otras ayudas destinadas a ciudadanos en situación precaria con
necesidades sociales básicas. El Ayuntamiento
ha aprobado ayudas de 110.000 € para becas
de comedor escolar, 20.000 € para comedores
sociales y 60.000 €para ayudas específicas a las
familias.

Basuras

Apoyo a autónomos, comercio
y pymes
El último Pleno Municipal ha aprobado una aportación económica de 113.000 euros dirigida a
impulsar la autoocupación y acciones de apoyo a
los autónomos. La primera acción consiste en
asesoramiento para elaborar un proyecto de
empresa viable, así como formación y tutorías individualizadas.
Los autónomos, por su parte, recibirán asistencia
técnica, información y orientación empresarial, así
como asesoramiento en la búsqueda de financiación y en solicitudes de ayudas y subvenciones.

· hasta un 25 % para personas mayores con
ingresos bajos y piso con
valor cadastral inferior a
los 60 mil euros.
· hasta un 50 % para personas en paro que no
cobren el subsidio de
desempleo
· 50 % familias numerosas
con un límite de 250 €
· 10 % por instalación de
sistemas de captación de
energía solar.

l Plan municipal de medidas de acompañamiento de la crisis, dotado económicamente con
más de 4 millones de euros, contempla acciones dirigidas a favorecer la contratación de personas desocupadas, a fomentar la ocupación y la dinamización económica y a reducir la carga fiscal mejorando las ayudas y bonificaciones para quienes más acusan sus efectos.

Subvenciones, ayudas
y bonificaciones

Impuesto de
construcción (ICIO)
· 95% del coste de instalaciones de energias
renovables no obligatorias.
· Ventajas fiscales para la
rehabilitación de fachadas.
· familias numerosas de 5
ó 6 miembros (15%) y de
más de 6 (20%)
· los pensionistas y las
personas con ingresos
inferiores al SMI no
pagan nada.
· bonificaciones de ente
un 5 i un 15 % por aportaciones a la deixalleria
municipal.

e

El Gobierno local busca el consenso de todas las
formaciones políticas y agentes sociales y económicos para aprobar en pocas semanas este Plan
Municipal del cual ya se han puesto en marcha
algunas medidas a partir de la reciente aprobación,
por parte del Pleno Municipal, de diferentes partidas económicas destinadas a medidas que minimicen los efectos de la crisis sobre la población.

bonificaciones
y subvenciones
2009

Contratación y formación de desocupados
Se destinarán 1,8 millones de euros para emplear
personas desocupadas que necesitan un contrato
de corta duración para poder acogerse a otras ayudas ya establecidas a nivel autonómico o estatal. La
contratación la realizaría directamente el Ayuntamiento, mediante planes de ocupación municipales, o a través de empresas locales.
La personas contratadas harán trabajos de renovación, mantenimiento de elementos de la vía
pública y de preservación del medio natural y
patrimonial. Está previsto que se pongan en marcha mayoritariamente durante el último trimestre
del año.
En materia formativa, a la oferta existente se suman
4 cursos (atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, gestión
logística, manipulación de productos alimenticios
y auxiliar de enfermería en geriatría) dirigidos a 80
personas en situación de desocupación.

Más información:
Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES)
Rambleta Joan Miró. Edifici Rubí Desenvolupament

IBI

Plusvalía
· 85 % por mortis causa:
heredero de un piso que
es su vivienda habitual y
15 % para el resto de
inmuebles (otras residencias, locales, solares,
aparcamientos...)
· hasta 95 % si el piso
pasa a formar parte de la
bolsa de alquiler municipal durante 5 años.

IAE
· 50 % durante los primeros 5 años de la actividad
· 50 % de las actividades
que produzcan y consuman energías alternativas.
· 35-50 % por incremento
de la plantilla de trabajadores con contrato
indefinido
· 20 % por facilitar transporte colectivo a los trabajadores

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbr
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Més de 1.000 punts
de llibre a concurs

“
psc
Maria Mas
Regidora del Grup
Municipal Socialista

e

l 15è Concurs de Punts de Llibre, organitzat per la Biblioteca Mestre Martí
Tauler, ha tingut una participació rècord amb
la presentació de 1.045 punts, gairebé el
doble que l’any passat. Aquest any el lema
del concurs ha estat “2009, Any Internacional de l'Astronomia”. Els guanyadors han
estat: Artur Verdión (6 anys); Jazmine Carolina Freire (10 anys) i Anna Batalla (15 anys).

“
icv-ea
Marta Ribas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

Trobada amb el Consell
dels infants

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“

l’

alcaldessa de Rubí, Carme Garcia
Lores, s’ha reunit amb els membres
del Consell dels Infants per informar-los dels
diferents projectes que s’estan desenvolupant a la ciutat, com el procés participatiu
de la plaça del Doctor Guardiet, en què ells
mateixos van participar al gener, i de l’edició de la Fira del Joc i l’Esport. Els 26 infants
membres d’entre 10 i 14 anys que integren
actualment el Consell es reuneixen un cop
al mes i fan un plenari amb l’alcaldessa
cada quatre mesos aproximadament.

Ascensors al barri
del 25 de Setembre

erc
Grup Municipal
d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

a

l conveni signat l’any passat entre la
Generalitat, l’Ajuntament i l’AV 25 de
setembre per a instal·lar els ascensors al
barri, s’afegeix un ajut complementari que
aporta Adigsa i que pot arribar a cobrir el
100 % del cost de la instal·lació en alguns
casos. L’Ajuntament de Rubí contribuirà a
la instal·lació d’ascensors amb una aportació de 12.000 euros per comunitat i amb
el 95% de bonificació de l’impost de construccions i amb un 100% de bonificació de
les taxes urbanístiques. En total, 344 habitatges en podran ser els beneficiats.

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

la necessària reforma de la
llei d’interrupció voluntària
de l’embaràs
Les dones tenen dret a decidir sobre la
seva salut sexual i reproductiva?
Aquesta és la qüestió principal del
debat sobre la reforma de la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs. El
debat sobre avortament si o avortament no, és un debat superat : La interrupció voluntària de l’embaràs ja

pisos de protecció oficial
Rubí necessita pisos de protecció oficial. Això és una evidencia que coneixem tots. Des del 2003, el preu dels
pisos al mercat lliure s’ha doblat a Rubí,
mentre que els sous no han pujat ni una
mínima part d’aquest percentatge. A
això sumem-hi el tancament de l’aixeta
del crèdit que han fet els bancs els
darrers mesos i l’efecte de la crisi en la

españa no va bien
Si comparamos los datos que dejó el
Gobierno socialista presidido por Felipe
González en 1996, con los datos y la
situación actual del Gobierno Zapatero,
ciertamente pocas cosas han cambiado
en España.
Si nos retrotraemos al año 1996, comprobaremos que el Gobierno socialista
de Felipe González, dejó a España en

nou municipalisme
Des d’Esquerra, creiem important
mirar al passat per poder anar cap al
futur. Volem recordar l’alcalde Pere
Aguilera, l’últim alcalde de la democràcia i el primer abans de les eleccions democràtiques de 1979. Va ser
alcalde d’un partit que ja llavors entenia el municipalisme com a clau per
avançar cap al futur.

què fem amb l’illa?
L'illa és una aposta estratègica que
afavoreix l’activitat comercial i genera
un espai de trobada. Per l'illa passa
molta gent i ha esdevingut un èxit ciutadà, però, ¿està funcionant correctament de cara als veïns de la zona i les
activitats que hi ha? Aquí el resultat ja
no és tan positiu com podríem imaginar. La posada en marxa de l'illa de

illa de vianants, el sistema
de pilones és un “nyap”
En l'edició de la revista la ciutat del
darrer mes d'octubre '08 (veure web
http://www.ajrubi.es)
Alternativa
Ciutadana valorava positivament el
concepte d'illa però lamentava la precipitació i la manca de participació i
informació en la seva posada en
marxa. ACR reclamava l'elaboració

forma part de la nostra societat des de
l’any 1985. I s’ha mantingut durant
aquests anys, tant amb governs socialistes com amb governs del partit popular.
És acceptable que les dones que han
avortat legalment es vegin involucrades
en denúncies i processos judicials?
L’actual llei no protegeix el dret a la intimitat, a la dignitat i autonomia de les
dones ni protegeix tampoc als professionals que exerceixen aquesta presta-

feina, que fa que encara sigui més difícil per a molts ciutadans accedir a
pagar un pis propi.
En aquest sentit, des d’ICV-EUiA no
podem més que alegrar-nos que finalment, després de 6 anys de govern
socialista SENSE FER NI UN SOL PIS
de protecció oficial, aquest any se’n
comencin alguns. Però no podem deixar de denunciar l’engany de xifres i de
conceptes que el govern municipal

una situación económica lamentable.
Con un paro que alcanzaba el 22% de la
población activa, un déficit del 7%, una
Seguridad Social quebrada y un Sistema
de Pensiones que no podía hacer frente
al pago de las mismas.
En el período que va de 1996 al 2003,
bajo gobierno del Partido Popular,
España experimentó el ciclo expansivo
más largo de los últimos veinticinco
años. En dicho periodo el PIB español

Des d’aquelles primeres eleccions
municipals, no s’ha modificat el sistema de finançament local, absolutament necessari per mirar cap al futur
amb garanties i expectatives: les
administracions locals hem de rebre
més suport i recursos per garantir
una bona qualitat de vida als ciutadans. Des d’Esquerra diem que això
és ara més important que mai, en un
context de dificultats econòmiques

vianants ha estat precipitada i mal planificada.
Primer no hi passava l’autobús, pel
carrer Llobateras no es podia circular i
l'illa havia de ser durant les 24 hores.
Finalment hi passa l’autobús, el carrer
Llobateras és obert al trànsit i els horaris estan limitats, però la gestió de tot
això és nul·la. Ens trobem amb veïns
que tenen dificultats d’accés als seus
habitatges i d’obtenció de l’autoritza-

d'un Reglament d'usos i accessos a
l'illa. Set mesos desprès, en el Ple
Municipal celebrat el passat 28 de
maig, ACR va denunciar que el sistema de regulació i accès a l'illa de vianants mitjançant aquest sistema de
pilones era un Nyap. 210.000€ ens
va costar instal·lar el sistema de 6
pilones. Però quants euros ens costa
substituir cada pilona que s'ha fet
malbé? Si totes les pilones han estat

però obliden que van ser ells els que van derogar
la llei que incluia l’educació sexual i reproductiva
entre els joves i els que estan bloquejant sistemàticament l’accés a la informació sexual, a la planificació familiar i als mètodes anticonceptius...
Senyors, així no eviten els embarassos no desitjats, sinó tot el contrari, avoquen a les dones als
processos traumàtics dels avortaments. De fet, és
la Comunitat Autònoma de Madrid, governada
per el Partit Popular, la que ha registrat un percentatge més elevat d’avortaments. No li neguin
mes a les dones els drets fonamentals de la ciutadania : el de la lliure elecció, el dret a l’autonomia

personal i el de la lliure decisió.
El govern del Partit Socialista ha aprovat l’avantprojecte de la Llei de salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l’embaràs. Es tracta d’una proposta que estableix terminis complementada amb indicacions. Una llei que respecta
el dret de les dones a decidir si vol tenir fills i quan
tenir-los. Una llei que garanteixi el dret a la intimitat de les dones que avorten legalment i que protegeix també als professionals, una llei que s’adapta a la realitat social (no crea l’avortament, l’avortament ja existeix) i una llei que s’adapta als
països europeus del nostre entorn.

està llançant sobre aquest tema amb titulars a la
premsa i en aquesta mateixa revista on ara escric.
Primer de tot, el govern anuncia, amb grans titulars, que aquest mandat faran 239 pisos de protecció oficial. És una xifra que queda lluny dels
400 pisos que prometia el programa electoral del
PSC, però com a mínim el balanç d’aquest mandat no serà de zero pisos, com a l’anterior. Això els
ho reconeixem. Però no menteixin, senyors del
PSC i d’ERC, i no s’atribueixin un mèrit que no és
tot seu: gairebé la meitat d’aquests 239 pisos que

es faran a Rubí no els fa l’ajuntament, els fa la
Generalitat. Gràcies a les polítiques d’habitatge
públic posades en marxa des de la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge.
D’altra banda, els pisos que es facin a la ciutat,
pagats amb diner públic, han de servir per facilitar el dret a l’habitatge a qui més ho necessita. Per
tant, cal fer els pisos ajustant-se a la realitat de les
necessitats dels rubinencs i rubinenques. I no
està sent així.
Els primers pisos que està fent el govern munici-

pal, la promoció de 55 pisos de venda a Sant Jordi
Park, costaran entre 105 mil i 148 mil euros (preu
sense IVA, segons dades de PROURSA). Parlem
de pisos petits (d’entre 47’5 i 56’5 m2). Facin vostès mateixos els seus càlculs, però per nosaltres,
aquests no són preus baixos ni assequibles, precisament.
Des d’ICV-EUiA reclamem una veritable política
social d’habitatge a Rubí, amb més pisos, sobretot de lloguer, a preus assequibles i que donin servei a qui més ho necessita.

tuvo unos crecimientos anuales en torno al 3,6 %
de media anual, la población ocupada pasó de los
12 millones de trabajadores en 1995, hasta los 17
millones de trabajadores en 2003, el paro se redujo a la mitad.. El crecimiento de la economía fue
siempre superior al 2 % y entre el año 1997 al
2000, se situó por encima del 4%. Esta situación
de crecimiento sostenido se logró sostener a pesar
del debilitamiento de la coyuntura internacional,
como lo reflejan los datos de 2004, cuando España
creció un 2,4 % frente al 0,3 % de la Eurozona. La

Deuda Pública española, pasó del 63,9% con el
gobierno socialista del PSOE, al 50,8% con el
gobierno del Partido Popular, lo que representó
una reducción de más de 13 puntos.
Tras dos legislaturas gobernadas por el Partido
Popular, en el año 2004, el PSOE ganó las elecciones, heredando una economía saneada y en constante crecimiento, con una tasa de paro bajísima.
Pero tras 5 años de gobierno Zapatero, España NO
va bien: casi 5 millones de parados, de los que más
de 800.000 no perciben ningún tipo de ayuda eco-

nómica. En el último año se han destruido
1.147.000 empleos a tiempo completo, lo que
representa que cada día de trabajo, en España
unas 5.000 personas perdían su puesto de trabajo.
El PSOE y el Sr. Zapatero, recibieron una España
rica y próspera y en cinco años lo han dilapidado
todo.

en el qual és molt difícil lluitar contra l’atur i els
mals resultats. Estem segurs que amb més
recursos es podria fer més i millor feina. Des
d’Esquerra també creiem que per complir les
propostes de les administracions centrals per
lluitar contra l’actual conjuntura, cal una resposta en matèria de recursos per la seva part:
no podem carregar amb bona part de la responsabilitat sense uns recursos que ens permetin fer molta feina. Malgrat tot, seguirem treballant per ajudar i millorar els serveis a les per-

sones.
Per una altra banda, l’envelliment de la població, la immigració, les comunicacions, els canvis econòmics i laborals... són només uns
quants dels nous reptes que cal saber conduir
amb l’habilitat necessària per enriquir la població. Per això, des d’Esquerra apostem per un
nou model de municipi. Un municipi molt més
proper als ciutadans, perquè la ciutat és seva.
Hem de desenvolupar aquest nou model de
municipalisme amb rapidesa i constància.

Una constància que des d’Esquerra
Republicana de Rubí estem imprimint dia a dia
al govern de la ciutat, liderant i decidint sobre el
futur de Rubí. I una prova en són els grans projectes que estem tirant endavant des de les
diferents àrees que portem i des de l’equip de
govern. L’objectiu és recuperar la il·lusió de tots
els ciutadans, facilitar la vida a tots els rubinencs i les rubinenques, crear un estil de vida
propi que faci de Rubí un model a seguir.

ció de pas per als familiars (en aquells casos de
gent gran que no tenen vehicle i que depenen
dels seus fills). Ens trobem també amb el deficient funcionament dels pilons, pràcticament
tots s’han espatllat durant aquests dos mesos,
o bé són de difícil activació, ja que la visibilitat
del conductor està molt reduïda.
Al mal funcionament dels pilons, cal afegir-hi la
irregularitat de l’horari, de les 7.30 hores a les
10.30 i de les 14.00 a les 16.30 es pot passar

per l'illa, i sense que la policia local hagi practicat cap denúncia per aquest incompliment. No
s’ha fet cap estudi seriós sobre la mobilitat als
carrers de l’entorn, en carrers com el de Cal
Príncep o Méndez Núñez han disminuït les places d’aparcament i les àrees de càrrega i descarrega sense oferir-hi alternativa i s’han modificat
els sentits de circulació dels vehicles, amb una
comunicació insuficient o nul·la als veïns i presentant les mesures com a irrevocables.

Fer l'illa no és fàcil i la configuració urbana en
dificulta la implantació, raó de més per fer les
coses amb més cura. Falten places de rotació
autèntiques, disciplina viària dels conductors,
planificació i diàleg amb els afectats per cercar
les millors propostes per garantir l’èxit de l'illa.
www.ciu.cat/rubi

substituïdes, hi algunes fins a 3 o 4 cops i el
cost l'assumeix l'Ajuntament? Denunciar
també que encara no s'ha elaborat el
Reglament d'usos i accessos. A més a més, el
sistema actual de pilones al no funcionar
correctament ha dificultat el pas de vehicles,
emergències, amb el conseqüent risc per a les
persones. Srs. i Sres de l'equip de govern
(PSC+ERC) es van estudiar diferents propostes
i alternatives abans de decidir implantar l'actual sistema automàtic de pilones? No ho

sabem perquè encara estem esperant resposta. Un dels càrrecs de confiança del PSC (personal escollit a dit) va fer dues afirmacions en
una reunió prèvia al Ple dient que el mal funcionament de les pilones era culpa de la gent
que picava amb les pilones, i que de moment
no podien sancionar als que cometessin
infraccions de trànsit dins de l'illa perquè la
senyalització existent en l'illa no era l'adequada. En conclusió, tenim un sistema de pilones
que No funciona bé, No es pot sancionar als

infractors, No existeix un Reglament d'usos,
No se'ns ha mostrat cap informe justificant la
instal·lació d'aquest tipus de pilones, el càrrec
de confiança responsable d'aquesta matèria
culpa a la gent del mal funcionament i estem
dedicant diners de tots nosaltres a mantenir
aquest sistema. A l'empresa privada aquests
fets ja haurien provocat algun acomiadament,
en el nostre Ajuntament res de res.

cr 13

ció sanitària. Cal regular la interrupció voluntària
de l’embaràs com un dret de les dones, cal treure aquests casos del Codi Penal i situar-los en
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.
L’avortament no és un mètode anticonceptiu, per
això la reforma de la llei ha d’anar acompanyada
d’una adequada política d’educació en la salut
sexual i d’un accés universal als mètodes de planificació familiar, especialment entre els joves
que permetin disminuir els embarassos no desitjats.
I no podem tancar els ulls a la realitat, el partit
popular es presenta com un defensor de la vida,

grups municipals
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tiempo libre

conoce el medio natural de rubí (xiv)

cr14

El estanque y el
Torrent dels Alous
e

l camino del Torrent dels Alous combina las vistas de la plana del Vallès con el bosque de ribera. Se trata de un lugar excepcional que permite disfrutar de un ambiente fluvial situado en
el mismo núcleo urbano.
tramo Este recorrido se inicia en la C/ Antoni Sedó. Al final de los talleres de de FGC se encuentra una señalización correpondiente a este itinerario. Seguir el camino sin desviarse hacia el torrente para visitar la Bassa dels
Alous, antigua extractiva que constituye un importante paraje natural por su riqueza faunística. Después retroceder por el mismo camino y bajar hacia el camino paralelo al torrente hasta acabar en el Paseo de les Torres.
cómo llegar El itinerario se inicia en la C/ Antoni Sedó en concreto al final de los talleres de FGC. Se encuentra una señalización explicativa del recorrido.
distancia 1.500 m.
tiempo de recorrido 30 minutos aprox.

1

Inicio del itinerario.

2

Camino que concude a la Bassa
dels Alous.

3

2

4

1
7
3

4

5
6

Flor de cardo.
Todas estas especies tienen hojas
compuestas y fruto
espinoso.

8
9

Bassa dels Alous.
Antigua extracción
de áridos recuperado en la actualidad
como un estanque
natural rico en
fauna ornitológica.

5

6

7

8

9

Junco. Se utiliza el tallo,
en cestería, para hacer
techumbres y setos naturales.

Ginesta. Es un arbusto
alto de ramas verdes y
pocas hojas. Florece en
primavera con un olor
característico.

Cola de caballo.
Corresponde a una de las
plantas más diuréticas
que posee una gran
capacidad para eliminar
agua del cuerpo.

Sauce.

Flor de una zarza.
Aparecen a final de la primavera hasta principio de
verano y son aprovechadas por las abejas para
hacer una miel muy apreciada.

Música clàssica: Disbarat còmic en un acte
Una sarsuela de Ruperto Chapí
Sainet líric en un acte on se'ns presenta la disputa entre un pare sever, cantant i amant de la música clàssica, i la seva filla, cantaora afeccionada i
amant de la copla popular. El pretendent de la filla és un jove espavilat que,
sense coneixements musicals, fingeix ser compositor i empresari d'òpera per
poder enganyar al pare i així aconseguir casar-se amb la filla.
La Sala, Teatre Municipal, a les 17 h. Preu: 5 €

De l’1 al 31 de juliol

Campus poliesportius
Al Pabelló Poliesportiu de Can Rosés i a l’IES La Serreta. Informació i inscripcions: Oficina de l’Esport per a tothom (C/ Joaquim Blume, s/n. Tel.: 93 588
82 07). Org.: Ajuntament de Rubí i ASEiLL

mb
Queda’t a
el dia! ivitat que no vul-

✁

Casals d’estiu
Als CEIPS 25 de Setembre, Ca n’Alzamora, Cinto Verdaguer, Pau Casals,
Schola, Joan Maragall, Ramon Llull, Teresa Altet, Montessori, Rivo Rubeo i
Torre de la Llebre. Informació i inscripcions: a les consergeries dels CEIPS o
bé al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Rubí (C/ General Prim, 33-35,
tel.: 935887000) o bé a www.rubi.cat/educacio.
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Dissabte, 27 de juny

recomanem
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lidar-te’n
per no ob

Divendres,
26 de juny
Pregó de Festa Major
a càrrec de Jordi
Margarit
20.30 h, pl. Pere Aguilera

Més informació a www.rubi.cat

Festa Major 26, 27, 28,
i 29 de juny

Edita Institut Municipal de Comunicació. Ajuntament de Rubí Fotografia Area3 Fotomecànica i impressió C.G. Canigó
Distribució Distrirubí, S.L. Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.es web www.rubi.cat
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