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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
oficina local d’habitatge
(proursa).....................
93 588 66 93
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

farmàcies de guàrdia
setembre 2009
11 piera
12 valls
13 espert
14 farell
15 aldea
16 ruiz
17 kronos
18 baradad
19 oriol
20 gibert
21 batllori
22 pont
23 garcia
24 calsina
25 parrilla
26 lorente
27 xapelli

28 hidalgo-mosc
29 condal
30 estatut

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

octubre 2009
1 piera
2 valls
3 batallé
4 espert
5 farell
6 aldea
7 kronos
8 baradad
9 oriol
10 gibert
11 batllori
12 pont
13 garcia

calsina
parrilla
lorente
xapelli
kronos
condal
estatut
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
baradad
oriol
gibert
batllori

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 2009-2010 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h
15 a 16 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
Notícies en xarxa
dl.: Esports
dm.: Catsons
dc.: Tal com som
dj.: Música.cat
dv.: Esports
15.30 h dl.: El mundo en nuestra antena
dv.: Com el Vallès no hi ha res
16 h
Radiofòrmula musical
dv: Punt de mira (rep)
17 h
dl.: Rock de Luxe
dm.: Esteve Llop
dc.:Discoteca privada
dj.: Gabba Gabba Hey
dv.: 50 anys de cançó
18 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 a 22h Raíces del Sur
21 h dj.: Punt de mira
dv.: Esports (rep)
22 h
dl.: Les Divines

23 h

24 h

dm.: El fil de la troca
dc.:Tempo di fuga
dj.: Big Ass Radio
dv.: Cultura de club
dl.: Def con Tres
dm.: Música Muda
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dl.: Esports (rep.)
dj.: La negra nit
dv.: 303 trance

20 h
22 h
23 h
24 h

diumenge

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
19 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Som solidaris
L’última sessió
Els grups municipals opinen
Com el Vallès no hi ha res (rep.)
Canto popular latinoamericano
Guantanamera
Alba Moreira
Discoteca privada (rep.)
Esteve Llop (rep.)
Cultura de Club (rep.)

www.rubi.cat

Imsomnia
Bluebeats FM
Big Ass Radio(rep.)
La negra nit (rep.)

@

9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen (rep.)
A peu de camp
Punt de mira (rep.)
Tempo di fuga (rep.)
50 anys de cançó (rep.)
Gabba Gabba Hey (rep.)
El racó de l’esport
Catsons (rep.)
El fil de la troca (rep.)
Les Divines (rep.)
Sobreviviendo a Murphy (rep.)
Jazz de nit (rep.)

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

Represa de l’activitat
política i ciutadana
La ciutat no s’ha aturat
aquest mes d’agost,
una trentena d’obres
han seguit el seu ritme
per garantir que la
majoria estiguin acabades el 31 de desembre. Tot just hem iniciat
el nou curs escolar amb
la inauguració d’una
nova escola bressol al
carrer Calderón de la Barca i en pocs dies
veurem com comencen els treballs de rehabilitació del Celler, les obres dels col·lectors
de ca n’Alzamora i el carrer Mallorca i la
rehabilitació de bona part dels equipaments culturals de la ciutat.
Com dèiem abans la ciutat no ha parat
durant l'època estival como tampoc ho ha
fet la política local. D'aquesta manera
durant l'estiu aquesta frenètica (no sé si
podríem trobar una altre paraula no tant
dramàtica) activitat es va concretar en la
signatura del Pla d'acompanyament de la
crisi que pretén pal·liar els efectes de la
mateixa i que es destaca en La Ciutat d'aquest mes. I en la mateixa línia que hem
anat mantenint en els darrers mesos, obrim
el nou curs política amb mesures socials
adreçades a minimitzar els impactes d'una
crisi que comença a donar tímids indicis de
recuperació.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP Joan Maragall van visitar l’Ajuntament

La ciudad no ha parado este mes de
agosto, una treintena de obras han
seguido su ritmo para garantizar que la
mayoría estén finalizadas el 31 de
diciembre. Apenas hemos iniciado el
nuevo curso escolar con la inauguración
de una nueva guardería en la calle
Calderón de la Barca y en pocos días
veremos cómo se inician los trabajos de
rehabilitación del Celler, las obras de los
colectores de Ca n’Alzamora y la calle
Mallorca y la rehabilitación de buena
parte de los equipamientos culturales de
la ciudad.
Como decíamos antes, la ciudad no ha
parado durante la época estival como
tampoco lo ha hecho la política local. De
esta manera, durante el verano, esta frenética (no sé si podríamos encontrar otra
palabra menos dramática) actividad se
concretó en la firma del Plan de acompañamiento de la crisis que pretende paliar
los efectos de la misma y que se destaca
en La Ciutat de este mes. Y en la misma
línea que hemos ido manteniendo en los
últimos meses, abrimos el nuevo curso
político con medidas dirigidas a minimizar los impactos de una crisis que
comienza a dar tímidos indicios de recuperación.

cr04

notícies
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noves tecnologies

millores al web municipal

L’Ajuntament més
a prop a rubi.cat
e

l web de l’Ajuntament de Rubí ha incorporat aquest any algunes eines 2.0 i millores de
cara a facilitar la interacció amb el ciutadà i la usabilitat del web. Un nou portal de tràmits (amb l’objectiu de posar en marxa els tràmits on line els pròxims mesos), la modernització del disseny del web i la possibilitat de triar els continguts que es volen rebre són algunes de
les novetats més destacades d’aquest canvi.
personalitzar
continguts
és una de les novetats del web municipal

L’apartat “A mida! Crea el teu web de l’Ajuntament de Rubí”, és un espai on l’usuari que s’hagi registrat abans pot personalitzar els continguts
preferits del web municipal. Funciona com un
agregador de continguts amb tecnologia RSS,
com ara Netvibes o iGoogle, i això permet, cada
vegada que s’entri al web amb l’usuari seleccionat, veure aquelles novetats de l’agenda, la borsa
de treball o les actes dels plens. Aquest apartat
també permet alguns canvis en el disseny de les
columnes, el color o el nombre de registres que
s’hi volen veure.
cap a una administració “online”
L’Ajuntament de Rubí és una de les primeres
administracions que ofereix aquest servei, que en
complementa d’altres que recentment ja s’havien
incorporat al web municipal com el butlletí digital on line, que ja compta amb prop de 500 inscrits o els canals d’informació RSS.
Un altre dels apartats més visitats, i també creat
recentment, és el “Tauler d’anuncis” que agrupa la contractació pública (perfil del contractant),
els plens o les juntes de govern i l’oferta pública
de treball, de manera que funciona com el mateix
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. També es pot

fer una visita virtual amb Google Street View, que
s’hi ha afegit dins de l’apartat de “El municipi”.
Molts d’aquests canvis, i altres en què s’està treballant, estan enfocats a l’acompliment de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans. S’ha dut a terme un treball previ de
millora del portal de tràmits tot just abans de
posar en funcionament la tramitació telemàtica
que es posarà en marxa els pròxims mesos
(www.rubi.cat/tramits).

més de 3.000 visites diàries
Durant el primer semestre de 2009, el web municipal ha registrat una mitjana de 3.230 visites
diàries (prop de 600.000 entrades). L’any 2008, el web va rebre 1.126.243 visites, que fan una
mitjana de 3.077 visites al dia. Pel que fa als apartats més visitats del web durant aquest primer semestre, destaquen el Fons estatal d’inversió local, empresa i ocupació, educació, habitatge, transports i tràmits.

economia

notícies
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plan municipal para minimizar la crisis (iii)

cr05

Bonificaciones en
las tarifas del agua
h

asta el 30 de octubre está en funcionamiento en Rubí una oficina que ofrece información al ciudadano sobre las bonificaciones en las tarifas de suministro del agua potable. Además de recibir información, los interesados que cumplan los requisitos también pueden tramitar su solicitud en esta misma oficina.

nueva
bonificación
puede solicitarse
desde este mes de
septiembre

Jubilados y viviendas con
cuatro o más personas
son los destinatarios

¿Quién puede solicitar las ayudas?
1 Viviendas donde viven cuatro o más personas.
Se puede solicitar una ampliación del primer
tramo tarifario, es decir, un incremento del primer tramo de consumo en 3m cúbicos por
persona a partir del cuarto individuo.
2 Personas en situación de jubilación.
Se pueden pedir bonificaciones del 25 y 50 %
en el recibo del agua. Los solicitantes tienen
que cumplir con un requisito. Con respecto a
la bonificación del 50 %, los ingresos anuales
totales de la unidad familiar no tienen que
sobrepasar el Indicador Público de Rentas de
Efectos Múltiples (IMPREM), que para el año
2008 es de 516,90 € mensuales. Para la
bonificación del 25 %, los ingresos anuales
tienen que estar entre una vez el IMPREM y
no sobrepasarlo dos veces.

¿Cómo se tiene que solicitar?
Para solicitar las bonificaciones, los interesados
tienen que rellenar un formulario que pueden
recoger en la misma oficina o que se puede descargar del apartado de trámites de la página web
municipal www.rubi.cat/tramits.

Sólo en el caso de personas en situación de jubilación que cumplan los requisitos solicitados, tienen que adjuntar la documentación siguiente:
1 Póliza de suministro o un recibo de consumo
reciente.
2 Última declaración de la renta (año 2008). En
caso de que no se haga, se tiene que presentar el certificado de ingresos de la Seguridad
Social.
3 Documento que acredite la situación de jubilación
4 Contrato de alquiler de la vivienda o recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

¿Dónde?
Hasta el 30 de octubre, en el passeig de la Riera,
114 (oficinas del servicio de Plànol de la Ciutat)
de 9 a 13.30 h.
A partir del 2 de noviembre, los interesados en
solicitar las bonificaciones, tendrán que hacerlo
de forma habitual en las Oficinas de Atención al
Ciudadano, OAC Centre (Dr. Robert, 19), de
lunes a viernes de 8.30 a 14 h y de 16 a 19 h y
los sábados de 9 a 13 h, o en OAC Les Torres
(Rambleta de Joan Miró) de lunes a viernes de
8.30 a 14 h (tardes sólo los lunes de 16 a 19 h).
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Ajudes socials i
per a les empreses

notícies

pla de mesures d’acompanyament de la crisi

cr07

economia

l’

Ajuntament, amb el consens de totes les forces polítiques presents al Consistori, ha aprovat el Pla de mesures d’acompanyament de la crisi, que s’ha signat també amb els representants de les
patronals CECOT i Cambra de Terrassa, la Federació de Comerciants de Rubí
i els sindicats UGT i CCOO. Aquest pla inclou una cinquantena d’accions
a les quals l’Ajuntament destinarà un total de cinc milions d’euros.
El Pla de mesures proposa actuacions en tres eixos principals: govern i administració, foment de l’ocupació i dinamització de l’activitat econòmica, i cohesió social. En l’eix del govern, es planteja la reducció de la càrrega fiscal per
als més necessitats, la millora de la gestió dels pagaments per ajudar el finançament a curt termini de les empreses i l’aplicació del pla d’austeritat per
dedicar l’estalvi que es generi a finançar part de les mesures anticrisi.

El segon grup conté mesures per millorar i fomentar l’ocupació de persones
aturades, impulsar la creació de noves empreses i treball autònom, donar
suport al comerç i millorar la competitivitat del teixit industrial.
Respecte a les accions de millora de la cohesió social, permetran que les
persones en situació econòmica precària puguin accedir de forma més ràpida a ajudes específiques, amb l’agilitació dels tràmits administratius, l’increment de les partides econòmiques per a ajuts de menjador escolar i per cobrir
necessitats socials bàsiques de famílies amb situació de precarietat, i l’augment dels ajuts i de la col·laboració amb entitats com Creu Roja, Càritas i
les fundacions La Caixa i Clariana.

plans d’ocupació
s’han ampliat per
ocupar persones a
l’atur.

S’han obert dues oficines més de serveis
socials.

algunes mesures concretes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Revisió de les tarifes de l’aigua.
Facilitats per al fraccionament de pagament d’impostos.
Pla de contractació per a persones aturades.
Ampliació de l’oferta formativa.
Pla d’impuls de l’autoocupació.
Subvencions als comerços per a la gestió de l’establiment.
Acceleració del desplegament de la Llei de serveis socials per reduir el temps d’espera dels ciutadans.
Fraccionaments en el pagament de l’IAE.
Increment de les ajudes per a menjador escolar.
Tramitació ràpida de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per a famílies sense prestació d’atur.

Más de 1,5 millones de euros
para las escuelas
El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) ha destinado esta cuantía a mejorar los CEIP de Rubí, en donde
se han realizado diversas tareas de mantenimiento y de renovación (básicamente en los sistemas de calefacción, fontanería y electricidad, y tareas de pintura, entre otras). La mayoría de todas estas obras ya
han ﬁnalizado para dar comienzo al nuevo curso escolar.

CEIP Torre de la Llebre
Inversión: 300.000 euros
Empresa: Iberland
Descripción: Renovación de las instalaciones eléctricas y de
calefacción. En el sistema eléctrico, renovación de todos los
elementos (acometida principal, cuadro general de distribución, subcuadros, canalizaciones de cables, etc.) y adaptación del sistema de iluminación. En el sistema de calefacción,
instalación de tuberías de cobre e instalación de un descalciﬁcador. En todo el centro y el gimnasio, trabajos de pintura.
En el exterior del ediﬁcio, substitución de la cubierta de ﬁbrocemento por otra de chapa y restauración de la valla.

CEIP Maria Montessori

CEIP Teresa Altet

Inversión: 281.600 euros
Empresa: Iberland
Descripción: Renovación de las instalaciones
de calefacción y de fontanería con la instalación
de tuberías de cobre y un descalciﬁcador. En la
planta baja del ediﬁcio, adecuación de las mamparas de los lavabos y sustitución de los zócalos
del pasillo. Tareas de pintura en el interior del
ediﬁcio y renovación de la cubierta. En el exterior, trabajos de saneamiento de los paneles de
hormigón de la fachada y de pintura exterior.

Inversión: 277.000 euros
Empresa: Construcciones Trade S.L.
Descripción: Renovación del sistema de fontanería con la substitución de los elementos de
hierro por tuberías de cobre y la instalación
de un descalciﬁcador, y substitución de las luminarias. Trabajos de pintura en el interior del
ediﬁcio y, en el exterior, saneamiento de la fachada y rehabilitación de la cubierta.

CEIP Ramon Llull

CEIP Schola

Inversión: 223.300 euros
Empresa: Catalana de Clima i C. Llonch S. L.
Descripción: Renovación de las instalaciones
de calefacción y cambio de gasoil por gas natural en la caldera, además de la substitución
del quemador y la acometida de gas des de la
calle. En el exterior, saneamiento de la fachada y substitución de los elementos de carpintería por otros de aluminio, así como todas las
persianas.

Inversión: 135.000 euros
Empresa: Promociones Redilo Rubí S.L.
Descripción: Renovación del sistema de fontanería con la substitución de los elementos
de hierro por tuberías de cobre y la instalación
de un descalciﬁcador. Mejora del sistema de
calefacción del gimnasio y substitución del
falso techo en la sala de profesores. En el exterior del ediﬁcio, trabajos de saneamiento y
de conservación, como tareas de pintura y de
impermeabilización de la cubierta.

CEIP Joan Maragall

Pintura exterior

Inversión: 116.000 euros
Empresa: Rodrisa S.C.C.L
Descripción: Renovación de las instalaciones
de fontanería, instilación de un descalciﬁcador y renovación de algunos lavabos. Cambio
de ubicación de la fuente del patio de ciclo infantil e instalación de una baranda metálica
de protección alrededor de esta zona.

Inversión: 200.000 euros
Empresa: PINT-ACT Decoración y Montajes
S.L.L.
Descripción: Trabajos de pintura exterior en 5
CEIP (Ramon Llull, Maria Montessori, Torre de
la Llebre, Schola y Teresa Altet).

notícies
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equipamientos

nuevo espacio socicultural en el pinar

cr10

Un nuevo centro
en El Pinar
l

as obras del nuevo equipamiento de El Pinar se iniciarán durante el otoño. Estará situado frente a la rotonda de la carretera
comarcal 1413 y se ha diseñado como una nueva forma de acceder
al barrio. Dispondrá de tres plantas para salvar los 7 metros de desnivel entre la carretera y la parte superior del solar que da salida
directamente a la zona de viviendas de El Pinar.
sala polivalente

Para el
nuevo edificio
se realizará
una inversión
de 2,5 milions
d’€

el edificio cuenta con
una sala polivalente

El equipamiento
tiene 1.800 m2

El nuevo equipamiento se construirá en un solar
de 758 m2 y se podrá acceder tanto desde la
carretera comarcal como desde el propio barrio,
donde se situa la entrada principal. El edificio dispondrá de 1.800 m2 útiles y podrá albergar de
forma simultánea a 250 personas. Se distribuye
en tres plantas y se han previsto espacios para
acoger un casal infantil de 200 m2, una sala polivalente con capacidad para 150 personas y
diversos espacios y salas para realizar talleres.
Estos espacios tendrán una superfície variable en
función de las actividades programadas. El equipamiento también dispondrá de un espacio para
acoger el telecentro del barrio, una zona de
exposiciones y un bar.
Una de les características más destacables del
nuevo equipamiento es que está totalmente
adaptado para minusválidos e invidentes, tanto
en la acesibilidad como en la información dirigida a los usuarios y usuarias.

plan de barrios
La construcción del nuevo equipamiento sociocultural se incluye en las obras de mejora del barrio
que se realizan en El Pinar desde el año 2007 en
el marco del Plan de Barrios que cuenta con una
inversión de 6,6 millones de euros, sufragados a
partes iguales porel Ayuntamiento y la Generalitat.
Recientemente, dentro de este mismo proyecto,
se ha construido un vial que conecta el Pinar y Can
Rosés, como única vía de acceso directo entre el
barrio y el núcleo urbano.
Otras actuaciones complementarias que se realizarán en los próximos meses contemplan trabajos de mejora y urbanización de la zona suavizando los muros existentes, la ampliación de aceras
y la supresión de barreras arquitectónicas con
escaleras y rampas. También se incluye la readecuación de las instalaciones deportivas existentes y mejoras en los servicios de agua, luz y
alcantarillado.

transports

notícies
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targeta t-12
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Abonament per als
menors de 12 anys
a

partir del pròxim 14 de setembre entra en funcionament un nou títol de transport personalitzat, adreçat als infants de 4 a 12 anys, amb el qual es podran beneficiar de desplaçaments il·limitats per Rubí i els municipis del voltant en els diferents serveis de transport
públic. L’abonament té un cost de 35 euros anuals.

tarjeta t-12
l’abonament és per
a menors de 12 anys

La tarjeta contempla la
gratuïtat al transport
públic

L’Ajuntament de Rubí s’ha adherit a la iniciativa
posada en marxa per l’Agrupació de Municipis
amb Transport Urbà (AMTU) amb la creació de
la targeta T-12, un nou títol de transport personalitzat amb el nom i el DNI de cada usuari, per
a nens i nenes d'edats compreses entre els 4 i
els 12 anys (fins al 31 de desembre de l'any en
què els compleixen).
Amb la nova targeta s’hi podran fer desplaçaments il·limitats en els diferents serveis de transport públic de zona d’influència durant els dotze
mesos de vigència d'aquest títol, encara que en
aquesta primera emissió la caducitat serà de 16
mesos.
En el cas del nostre municipi, la zona tarifària és
la zona 2C, que inclou els termes municipals de
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola
del Vallès, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat
del Vallès i Sant Quirze del Vallès.

on es pot sol·licitar
• A la web T-12 - www.t-12.cat
• Als estancs del municipi
• Enviant per correu la sol·licitud a: AMTU (Apartat de
correus 140, 08400 Granollers) fent el pagament el
pagament previ (35 euros anuals) a través del Servicaixa
• Al centre d’atenció al client de la xarxa de transport
públic, que en el cas de Rubí és TMESA, que té el punt
d’informació de la rambla d’Egara de Terrassa.

L’AMTU farà totes les tasques de gestió i distribució de la targeta T-12 i, una vegada tramitada
la sol·licitud i fet el pagament, es lliurarà un títol
provisional vàlid des del 14 de setembre fins al
31 de desembre de 2009. Si el pagament i la tramitació es fa via telemàtica o a través del Servicaixa, es remetrà la targeta provisional per correu
certificat. En el cas dels estancs el lliurament serà
immediat. El títol definitiu també es lliurarà
durant el gener de 2010 per correu certificat al
domicili de la persona sol·licitant.
En tot moment es podrà saber l’estat de la tramitació de la targeta trucant al 902 444 012.
La creació d’aquest nou títol de transport vol afavorir la mobilitat dels infants amb un títol de
transport gratuït, generar uns hàbits d’utilització
quotidiana del transport públic per aconseguir
una mobilitat més sostenible i segura i establir
polítiques de fidelització d’aquests nous usuaris.

quina documentació s’ha
de presentar i pagament
• Sol·licitud correctament complimentada
• DNI nen/a
• Pagament de 35 € (pels costos de tramitació) – per la web T-12, en un estanc o
pel servicaixa
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Sol·licituds d’habitatges públics

“
psc
Maria Mas
Regidora del Grup
Municipal Socialista

“

f

ins el 16 d’octubre es poden presentar
les sol·licituds per a segones adjudicacions dels 5 habitatges de la promoció pública de lloguer del ptge. Bailen. També es
poden presentar les sol·licituds dels 33 habitatges de la promoció pública de lloguer de
Can Sant Joan. La gestió es pot fer a les oficines de PROURSA (c/ Prim, 33-35, 4a
planta). Més informació: www.adigsa.cat i
www.rubi.cat/habitatge.

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

“

Conveni amb l’Institut
pp
Català de la Dona
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
l’

Ajuntament i l’Institut Català de la
Dona (ICD) han signat un acord per
millorar el Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) que ofereix el consistori.
Aquest contracte pretén enfortir les polítiques de suport a les dones, fent més accessibles els serveis a la ciutadania, incrementant les actuacions envers la
sensibilització, la prevenció i la detecció de
situacions de violència masclista i promovent espais de referència per atendre les
necessitats de les dones.

erc
Grup Municipal
d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Comencen les obres
del Celler

“

l

es obres de rehabilitació del Celler
Cooperatiu de Rubí comencen
aquest mes de setembre. L’empresa
Construccions Cots i Claret SL és l’encarregada de realitzar les obres, que
tenen un pressupost de 813.000 € i una
durada prevista de 18 i 24 mesos.

acr
Grup Municipal
d’ACR

pla de mesures contra la
crisi
Rubí ja disposa d’un pla de mesures
per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, que ha estat un pla impulsat
per l’equip de govern i, en especial,
per l’alcaldessa de la ciutat, Carme
Garcia.
És cert que altres ciutats del nostre
entorn també estan treballant en el

finalment, acord de mesures
contra la crisi a Rubí
El grup municipal d’ICV-EUiA ens felicitem que aquest estiu s’hagi signat el
Pla de mesures d’acompanyament de
la crisi, que la nostra coalició reclamava des de l’octubre passat
Ha estat com un embaràs: després de
nou mesos, finalment hi ha pla anticrisi a Rubí. I nosaltres ens sentim com

un finançament just per a les
administracions locals
Ara, en moments de crisi, més que
mai, és imprescindible que les administracions locals puguin prestar com
cal, els serveis que, dia a dia, tant si
plou com si neva, o com si fa sol, han
d’assumir i oferir als ciutadans, per tal
de fer front a les seves necessitats
més vitals.

ajudes
Amb aquest article comencem el nou
curs polític, el curs 2009 – 10. Ja
hem passat l’equador de la legislatura i aquest serà un dels cursos més
difícils per tots plegats: hem d’intentar frenar l’atur i ajudar a aquella gent
més necessitada i afectada per la
crisi. Si bé és cert que l’economia
mostra signes d’una lenta recupera-

dinàmiques de canvi
Des de fa temps el nostre discurs proposa un projecte de ciutat propi i diferenciat de la resta de ciutats metropolitanes. Sempre hem volgut situar
Rubí en el mapa, amb una dinàmica
pròpia. No volem un Rubí a imatge i
semblança d’altres ciutats dormitoris,
tot el contrari, volem una ciutat potent.
Un bon ús del nostre territori, preser-

pla d’antenes de telefonia
mòbil
El passat Ple de juliol va aprovar el pla
que regula la instal·lació i l’explotació
de les antenes de telèfons mòbils que
poden tenir les diferents companyies a
Rubí.
Per una banda, des d’ACR ens alegrem
i trobem positiu que, per fi, al cap d’uns
dotze anys de les primeres

mateix sentit, però és just reivindicar
l’esforç que ha dut a terme l’equip de
govern per aconseguir un pla de
mesures integral (amb accions de serveis socials, de promoció econòmica i
d’hisenda); un pla amb una dotació
econòmica importantíssima (5 milions
d’euros), un pla amb accions noves
(d’una banda, els plans d’ocupació
que han de permetre ocupar rubinencs sense recursos i, de l’altra, la

els pares de la ”criatura”, perquè hi
hem posat ben bé el 50% del contingut i perquè, a més, hem estat nosaltres els qui vam convèncer la “mare”
(l’equip de govern) que calia ”engendrar” aquest pla i fer-ho de forma
consensuada i en concert amb els
agents econòmics de la ciutat.
L’acord posa negre sobre blanc una
quarantena de mesures que ha de
dur a terme aquest any l’equip de

La construcció de noves escoles
bressol i el manteniment de les ja
existents, més habitatge públic, o la
prestació d’ajuts socials, han de continuar essent una prioritat per als
nostres ajuntaments, malgrat la
situació econòmica actual, tot i que,
en molts casos, és competència de
les administracions supramunicipals
el desenvolupament d’aquests serveis.

ció econòmica, els estrats més afectats actualment ho seguiran estant.
És per això que cal treballar per
millorar les condicions en les quals es
troben actualment.
Des
d’Esquerra
Republicana,
actuem des del govern de la ciutat,
treballant per ampliar les polítiques
socials adreçades a tots els rubinencs i rubinenques, participant
activament en l’acord assolit abans

vant el seu valor natural, i una bona
visió econòmica del futur ens poden fer
singulars.
Malauradament no tenim un bon punt
de partida, la crisi ens ha passat factura. Costarà molt de recuperar les
empreses que han tancat. Els treballadors i autònoms que han perdut la
feina veuen llunyà el moment d’una
ràpida incorporació al mercat laboral.
La recuperació de tot això serà lenta i

instal·lacions d’antenes de telefonia
mòbil a Rubí, es regularitzin i es legalitzin. Alhora trobem profundament
lamentable que al nostre municipi hi
hagi 24 antenes, algunes des de fa
molts anys, de les quals cap tingués la
llicència aprovada.
Amb l’aprovació d’aquest pla queda tot
molt més controlat, fins i tot les futures
ubicacions per a possibles noves antenes que es vulguin posar.

ves.
Aquest és un pla que recull un seguit de mesures que van des d’aquelles accions de suport als
treballadors i treballadores autònoms, ajudes als
comerços i accions formatives per a persones
aturades fins a l’ampliació de les diferents ajudes
que es gestionen des de serveis socials o bonificacions fiscals per a les persones que es troben
en una situació crítica. Ara ja disposem del marc
en què cal treballar, però això no vol dir que
durant aquest temps no haguem dut a terme

accions per ajudar les persones que més ho
necessiten. Durant aquest any ja s’han posat en
marxa bona part d’aquestes mesures i s’ha fet un
esforç per aconseguir subvencions d’altres
administracions, com la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya, per incrementar les
partides econòmiques del nostre Ajuntament,
les quals hem de destinar íntegrament a les persones que es troben amb dificultats econòmiques importants. Des de l’equip de govern hem
estat treballant per la nostra ciutadania.

govern municipal per provar de pal·liar els
efectes de la crisi entre la ciutadania de Rubí.
Parlem de més ajudes socials per als qui més
ho necessiten (ajudes d’emergència, beques
menjador i per als llibres escolars, ajudes per
pagar els impostos municipals…), però també
de més plans de formació laboral i d’ocupació,
ajudes al comerç local i mesures per augmentar l’estalvi i l’efectivitat en la gestió de l’administració local.
Gairebé la meitat d’aquestes mesures sorgei-

xen de la proposta feta pel grup municipal
d’ICV-EUiA el mes d’abril. I el mateix fet que
s’hagi elaborat aquest document i que s’hagi
aprovat de forma concertada, ha estat gràcies
al debat i la moció que vam forçar en el Ple
municipal del mes de març. En aquest sentit,
ens sentim plenament responsables de la
”criatura” i som els primers a assumir la responsabilitat de vetllar per la seva ”salut i creixença”. Però pel fet d’estar a l‘oposició, només
podrem complir aquesta responsabilitat a tra-

vés del control dels qui han d’aplicar el pla: el
govern del PSC i d’ERC.
Ho farem. I d’immediat, ja començarem a
reclamar que es discuteixin les mesures
extraordinàries que caldrà aplicar l’any que ve,
quan la crisi encara pot ser forta i l’Ajuntament
tindrà menys diners.
Fa poc algú savi em recordava que “fer política
és treballar en favor de la comunitat”. Doncs
aquest any, en el tema de la crisi, ICV-EUiA
n’hem fet mooolta, de política.

Precisament, és per tot això que el Partit
Popular de Catalunya a Rubí presentarà en les
properes setmanes al ple municipal, una moció
en la qual demanarà al govern local que insti al
d’Espanya a iniciar la reforma immediata del
sistema de finançament local, que permeti als
ajuntaments de continuar prestant els serveis
que demana la ciutadania, amb totes les garanties de qualitat.
En la moció demanarem també que, mentre no
s’endegui aquesta reforma, es procedeixi a la

creació d’un fons específic que propiciï el
retorn, a les administracions locals, de l’IVA
pagat per les inversions que ha realitzat en el
marc del Fons Estatal d'Inversió Local, i que no
disminueixin, durant l’any 2010, les transferències que han de rebre aquestes corporacions, mitjançant la participació en els ingressos de l’Estat.
Des del Partit Popular ens esforçarem al màxim
per tal que aquesta moció pugui assolir el consens de la resta de partits polítics de la nostra

ciutat. Només si unim esforços, podrem insistir
davant del govern espanyol en el fet que és de
màxima importància que es tinguin en compte
els recursos necessaris per tal que els ajuntaments puguin fer front al que es deriva de lleis
com, per exemple, la de la Dependència.
Només així, els ajuntaments podran seguir
essent el referent més proper i creïble dels ciutadans. Val la pena de posar-nos a treballar de
valent per aconseguir-ho.

de l’estiu amb la signatura del Pla d’acompanyament a la crisi.
Amb la nostra presència al Congrés dels
Diputats de Madrid, hem aconseguit treure el
compromís del president del govern d’incrementar el xec de 420€ als aturats que hagin
parat de cobrar l’atur a l’1 de gener de 2009, de
manera que se’n beneficiaran moltes més persones (el govern del PSOE havia apostat tan
sols pels aturats que deixessin de cobrar l’atur

des de l’agost de 2009).
A més, al govern de la Generalitat, el pacte
d’Entesa ja contemplava aquestes ajudes als
aturats sense ingressos d’acord amb els plans
específics d’ocupació amb els ajuntaments, i
actualment el departament de treball ja està
treballant per concretar aquesta proposta.
Per tant, el cicle torna a començar: des de les
ciutats a l’exterior i de l’exterior a les ciutats.
Aquest és el municipalisme d’Esquerra: no

podem parar de treballar, aportar idees i solucions als ciutadans i ciutadanes. Sovint no arriben a tot arreu o no són tan grans com desitjaríem, però no dubteu que ens esforçarem per
milorar-ho.
I és que Esquerra som especialistes en municipalisme i en ciutat: en Rubí!

capgirar aquesta situació requereix noves idees
i valentia per aplicar-les; el continuisme i esperar
que les coses s’arreglin per elles mateixes és un
error.
Convé pensar què farem quan la crisi passi, què
volem ser després de la crisi, quina ha de ser la
nostra especificitat en el context metropolità.
I aquí és on radica per a nosaltres la clau de volta
de l’actual escenari social, econòmic i polític.
Quina és la nostra estratègia per després de la

crisi? Sincerament aquesta reflexió no s’està
fent. Com a polítics en tenim responsabilitat i qui
governa, evidentment, en té més. En el govern
del municipi falta lideratge de ciutat. Si el futur
és el cotxe elèctric, Rubí ha d’afavorir-ne la
implantació i adaptació a les fàbriques de components de vehicles. Si l’aposta són les energies
renovables, Rubí n’ha de ser un referent creant
un centre de recerca de referència internacional. Si l’aposta és l’aeronàutica, anem a buscar

empreses d’aquest sector i els oferim espais per
implantar-s’hi. I tot això socialment generarà
llocs de treballs i benestar als ciutadans de Rubí.
Cal ajudar les famílies, calen programes
socials... i quin millor ajut que la generació a la
nostra ciutat de noves oportunitats.
Desenvolupament econòmic i progrés social
van units de la mà. www.ciu.cat/rubi

Tot això hauria de ser positiu, però a l’ACR pensem que els criteris de salut relatius als efectes de
la contaminació electromagnètica que generen
aquestes antenes sobre les persones no han estat
tinguts en compte amb suficient marge i cautela.
Ens referim principalment a la distància de seguretat entre les antenes i els habitatges, escoles o
altres llocs on hi ha persones.
L’ACR creu que el Govern hauria d’aplicar a fons
el PRINCIPI DE PRECAUCIÓ davant de la incer-

tesa que té encara el camp de la medicina i de la
ciència sobre la gravetat i la severitat dels efectes
de la contaminació electromagnètica en la salut,
sobretot pel que fa a ser propiciadores de càncer.
El pla aprovat se cenyeix a la normativa espanyola, la qual –és ben sabut– és molt menys exigent
que la d’altres països europeus. Es per això que
l’ACR va demanar que s’apliquessin a Rubí els
criteris més exigents que es puguin trobar a
Europa, ja que el tema de la salut hauria de ser la

màxima priotritat de qualsevol pla.
L’ACR també va demanar que es desmantellessin
algunes antenes existents que són massa a prop
d’habitatges o equipaments, concretament les
dels carrers o zones com Can Pòlit, Can Rosés, El
Pinar, carrer Cervantes, carrer Sabadell i avda.
Can Tapis.
Com que el Govern no va recollir aquestes
demandes relatives a la salut de les persones,
l’ACR va votar en contra d’aquest pla.

cr 13

contractació de petites i mitjanes empreses per
dur a terme bona part de les obres que ha de fer
l’Ajuntament) i un pla que gaudeix del consens
polític total, ja que ha estat signat per totes les
forces polítiques amb representació al ple municipal, i també un consens social (UGT, CCOO,
Fòrum CECOT Rubí, Cambra de Terrassa i
Federació d’Associacions de Comerciants).
També em sembla just felicitar-los a tots, especialment a la resta de grups polítics, per la seva
implicació i per les seves aportacions constructi-

grups municipals
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tiempo libre

conoce el medio natural de rubí (xvi)

cr14

Las Martines y
Can Fonollet
p

roponemos un paseo circular por la zona más noreste de nuestro municipio que, a pesar de
su fragmentación territorial por el paso de la autopista E-9, se puede disfrutar de unas vistas panorámicas de la serralada litoral y prelitoral inmejorables y disfrutar del medio natural de la
zona, caracterizado por pinos piñoneros, encinas y robles.
tramo Se inicia en el camino de les Martines a Can Fonollet. Va cresteando con pendiente descendiente hasta
encontrar el camino de Can Fonollet a les Martines el cual asciende suavemente hasta el punto de origen.
cómo llegar Desde la carretera de Rubí a Sant Muç acceder al camino de Can Roig. Recorrer todo el camino
de Can Roig (unos 3 Km) hasta llegar a un punto donde se divide en dos: coger a la derecha y continuar por el
camino principal que pasa a ser asfaltado. Cruzar el puente de la autopista E-9. Seguir por el camino principal
hasta encontrar dos depósitos de suministro de agua potable. El punto de inicio es el camino que está cerrado
al paso de vehículos.
distancia 2.400 m
tiempo de recorrido 45 minutos aprox.

1

Inicio del itinerario.

1
2
11
2

Coscojo. Forma parte de
maquias y garrigas de la
región mediterránea. Su
madera se ha utilizado
para leña y carbón.

3

4

10

5
3

Enebro. Los frutos lo forman
unas pequeñas bayas de (49mm) de un color verde que
passa a azul fuerte cuando
maduran.

4

Disfrutar de la vista panoràmica del camino de las
Martinas a Can Fonollet.

9

6
8
7

5

Campos de olivos abandonados e integrados en la vegetación autóctona.

6

7

8

9

10

11

Bosque de pinos
piñoneros a ambos
lados del camino.

Cruce de caminos.
Continuar a la
derecho en dirección a Can Roig

Cruce de con el
camino de Can
Fonollet a las
Martines. Continuar
por el camino de la
derecha indicado
con una cruz blanca
y verde.

Orégano. Planta
perenne de la familia de las labiadas.
Flores rosadas, blancas o violáceas.

Festuca. Es un género
botánico de gramíneas distribuidas en las
regiones templadas y
en montañas de
regiones tropicales. Se
consideran excelentes
forrajeras y se las cultiva para tal fin.

Llegado al cruce con
el camino asfaltado,
ascender hasta el
punto de inicio.

A Rubí, fem compost
Apunta’t a la campanya d’autocompostatge i
aprèn a fer el teu propi adob per a les plantes i
l’hort de casa.
Informació i inscripcions:
Telèfon verd: 900 130 130 (si es truca des d’un
mòbil, cal trucar al 93 699 98 01). També per
correu electrònic a compostatge@ajrubi.cat)

7
14
21
28

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30
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setembre 2009

Del 16 al 19 de setembre

recomanem

La Ciutat 168 OK:LA CIUTAT 08/09/09 12:37 Página 15

octubre 2009

Fins al 24 de setembre
Matriculació cursos Informàtica i Internet
Comissionat per a la Societat de la Informació
de l’Ajuntament de Rubí
Informació i inscripcions:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 18
h trucant al telèfon 902 07 66 15.
Més informació dels cursos a
www.rubidital.cat/formacio
i www.formaciorubi.cat

Fins al 30 de setembre

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31
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Exposició: Retrospectiva sobre Sant Cristòfol
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Antiga Estació-Sala d’Exposicions
Horari: De dimarts a dissabte: de 18 a 20.30 h
diumenges i festius: d’11 a 14 i de 18 a 20.30 h

Del 15 d’octubre al 15 de
novembre
Exposició: Històries d’un viatge
Ateneu Municipal
Horari: de 16 a 21 h
Inauguració: 15 d’octubre a les 18 h

Exposició: Memòria pictòrica. Artistes de Rubí (18301930)
L’exposició està partida en dos espais: Al CastellEcomuseu Urbà, fins el 22 de desembre. A l’Antiga Estació,
del 16 d’octubre fins el 6 de gener de 2010
El Castell-Ecomuseu Urbà
Inauguració: divendres 16, a les 19.30
Horari: de dimarts a dissabtes, de 16 a 20 h; diumenges,
d'11 a 14 h
Antiga Estació-Sala d’Exposicions
Horari: De dimarts a dissabte: de 18 a 20.30 h
diumenges i festius: d’11 a 14 i de 18 a 20.30 h

Fotografia: Arxiu Roset

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

Més informació a www.rubi.cat

Divendres, 16 d’octubre
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