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Finestreta única empresarial
La ciutadania posarà els ‘Barris al dia’
Comunitat Rubí Brilla, en marxa
Ajuts d’impostos per a les famílies

Festa Major de
Sant Pere 2013

de rubí

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 tauler.93 699 84 53
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 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
emergències .......................................112

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. 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
ràdio rubí.................93 588 70 00 ext. 1501
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
síndica 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
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farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
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
/ 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 c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos 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 / progrés c.
verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / xapelli c. víctor català, local 22.
93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

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

programació 2012-2013 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
6 a 9 h Tot notícies Rubí
9h
Rubí al dia
12 h
dl.: Mirant amunt
dm.: Serrat, cançons a
la carta
dc.: L’internauta
dj.: Antiretro
dv.: Rubiblocs
13 h
dl.: Estem al pou
dm.: Ultima sessió
dc.: Bio rock
dj.: Fil de la troca
dv.: Res com Vallès
14 h
Informatiu
14.30 h dl.: L’entrevista
dm.: Grups municipals
dc.: Mots irisats
dj.: Sapiència
dv.: Som terra
15 h
dl.: Empenta
dm.: Rubiblogs
dc.: Catsons
dj.: Bio Rock
dv.: Punt d Mira

16 h

dl.: Café concert
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Discoteca Privada
dj.: Déjame contarte
dv.: Temps de Cançó
17 h
Raíces del sur
19 h
dl.: L’entrevista
dm.: Grups municipals
dc.: Mots irisats
dj.: Sapiència
dv.: Som terra
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Free kiks football
dm.: Nómadas
Musicales
dc.: L’altra cara de la
lluna
dj.: Valors a l’alça
dv.: Chaplin’s on air
21 h
dl.: Ultima sessió
dm.: Gabba gabba hey
dc.: Jazzfugazz
dj.: Punt de mira
dv.: Ultima sessió
22 h
dl.: L’ internauta

www.rubi.cat

@

23 h

24 h
01 h

www.radiorubi.fm

dm.: Mumury
dc.: Bluebeats
dj.: Musica.cat
dv.: Cultura de Club
dl.: Guantanamera
dm.: Chelsea hotel
dc.: Murphys
dj.: Jazz de nit
dv.: Pulsar
dj.: Serrat a la carta
Autolist

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Mirant amunt
10 h
Som solidaris
11 h
Els grups municipals
11.30 h El descans del troglodita
12 h
Ja ens podem morir
14 h
Informatiu+música
15 h
Última sessió
16 h
Serrat un temps de cançons
17 h
Temps de cançó
18 h
Sonido vinilo

19 h
20 h
19 h
19 h

Gabba gabba hey
Bluebeats
Tunner Time
Studio 21

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre
11 h
Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Sardanes d’autor
16 h
Punt de mira
17 h
Déjame contarte
18 h
Rubiblocs
19 h
Chaplins on air
20 h
Antiretro
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz de nit
23 h
Això és un
misteri
24 h
Sobreviviendo
a Murphy

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Festa Major 2013
Rubí es prepara per rebre un any més la Festa
Major de la ciutat, l’expressió de disbauxa,
convivència i participació més important de tot l’any. És el moment de
retrobar-nos, de veure bons espectacles, de gaudir d’una ciutat orgullosa
i de compartir; factors, en definitiva,
que han consolidat la Festa Major de
Rubí com una de les cites més importants de la comarca.
Precisament aquest alt grau d’estima
per part de la ciutadania ens anima a
seguir el model que dóna el protagonisme més ampli a les entitats. Estem
convençuts que l'elevada participació
ciutadana a les activitats és la mostra
que Rubí és una ciutat plena de vida.
Són moments d’austeritat i, per
aquesta raó, la Festa Major porta reduint
considerablement el seu pressupost a les
darreres edicions. És així perquè creiem que
ara és el moment de destinar recursos a
qüestions de primera necessitat per a la ciutadania. Ara bé, malgrat aquesta rebaixa, no
volem deixar passar l’oportunitat d’una nova
Festa Major per fomentar la convivència i la
germanor entre els veïns i veïnes de Rubí.
Per això, el programa de la festa té la implicació impagable de les entitats culturals de
la ciutat, a les quals hem d’agrair la seva
feina durant tot l’any.
Per tant, no esperem més. Endinsem-nos
tots en la màgia de la Festa Major. Recuperem el carrer per a la gresca i la diversió. Feliç
Festa Major de Rubí 2013.

visitem l’ajuntament

Alumnes de l’Escola Pau Casals van visitar l’Ajuntament

Alumnes de l’Escola Mossén Cinto van visitar l’Ajuntament

Rubí se prepara para recibir un año más la
Fiesta Mayor de la ciudad, la expresión de
alegría, convivencia y participación más
importante de todo el año. Es el momento
de reencontrarnos, de ver buenos espectáculos, de disfrutar de una ciudad orgullosa
y de compartir; factores, en definitiva, que
han consolidado la Fiesta Mayor de Rubí
como una de las citas más importantes de
la comarca.
Precisamente este alto grado de aprecio por
parte de la ciudadanía nos anima a seguir
el modelo que da el protagonismo más
amplio a las entidades. Estamos convencidos de que la elevada participación ciudadana en las actividades es la muestra que
Rubí es una ciudad llena de vida.
Son momentos de austeridad y, por esta
razón, la Fiesta Mayor lleva reduciendo considerablemente su presupuesto en las últimas ediciones. Es así porque creemos que
ahora es el momento de destinar recursos a
cuestiones de primera necesidad para la
ciudadanía. Ahora bien, a pesar de esta
rebaja, no queremos dejar pasar la oportunidad de una nueva Fiesta Mayor para
fomentar la convivencia y la hermandad
entre los vecinos y vecinas de Rubí.
Por ello, el programa de la fiesta tiene la
implicación impagable de las entidades culturales de la ciudad, a las que debemos
agradecer su trabajo durante todo el año.
Por lo tanto, no esperemos más. Adentrémonos todos en la magia de la Fiesta Mayor.
Recuperemos la calle para la fiesta y la
diversión. Feliz Fiesta Mayor de Rubí 2013.
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promoció econòmica

oficina de serveis a l’empresa

Finestreta única
empresarial
l’

Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER) a
Can Serra. D’aquesta manera, la masia, que ha estat rehabilitada recentment seguint criteris d’eficiència energètica, centralitza totes les gestions i tràmits empresarials en un
únic espai, de manera que facilita la creació i consolidació d’empreses i l’atracció de nova
inversió al municipi.
OSE
tots els serveis
per a empreses es
concentren a la
masia can serra

La façana de la Masia,
un cop rehabilitada

Amb la posada en marxa d’aquest servei es vol
impulsar el canvi de model de relació entre les
empreses i l’Administració. L’objectiu és que la
FUER es converteixi en el punt de referència de
les persones emprenedores i empresàries en la
seva relació amb el consistori rubinenc.
Aquest projecte és una de les mesures previstes al Pla de reactivació econòmica i treball, presentat a final de l’any 2011 i que preveu diverses accions dirigides a avançar, en l’àmbit local,
en la reactivació econòmica i la creació de llocs
de treball. Aquestes mesures incideixen direc-

tament en la millora de l’entorn empresarial, les
noves tecnologies, les energies sostenibles, l’activitat comercial i el suport als emprenedors. Són
iniciatives que aposten per la formació de persones, per la mediació per minimitzar els efectes de la crisi i per la simplificació, transparència i millora dels tràmits administratius.
L’Ajuntament de Rubí vol ser un referent al territori estatal i internacional per a la instal·lació de
noves empreses i, a la vegada, ser reconegut
per empreses i emprenedors com un municipi
de bones pràctiques i facilitador de solucions

La Masia de Can Serra

La Masia Can Serra abans de la rehabilitació

La fibra òptica arriba a la Masia de Can Serra
gràcies a la inversió del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL)

Una imatge de l’auditori rehabilitat

}

empresarials.
El consistori considera prioritari aquest canvi del
model de relació entre les empreses i l’Administració. I és que, en un moment de crisi econòmica com l’actual, la generació d’ocupació és
una de les prioritats de l’Ajuntament. En aquest
sentit, s’aposta perquè l’Administració faciliti
l’activitat econòmica integrant serveis, oferint
més celeritat i eficiència i treballant en xarxa.
De fet, la FUER neix amb la voluntat de donar
servei d’alt valor afegit a les persones emprenedores i a les empreses, per tal d’afavorir l’atracció, creació, consolidació i creixement de l’activitat econòmica de Rubí.

Sabies que...?
La Masia de Can Serra ha estat
rehabilitada seguint criteris
d’eficiència energètica

Quins serveis ofereix la Finestreta
Única Empresarial de Rubí?
Emprenedors:
Informació
Jornades de sensibilització
Assessorament per a la creació d’empreses

Empreses que es vulguin instal·lar:
Informació que es necessita
lloguers de naus, informació dels polígons
Certificats i informes
Llicències

Empreses ja instal·lades::
Seguiment dels tràmits de l’expedient administratiu
Informació, queixes
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Durant la rehabilitació s’han implantat diferents
sistemes d’energies renovables, basats en la
geotèrmia (l’ús d’aquesta energia permetrà
reduir el consum energètic del nou equipament
més del 50%), la fotovoltaica (s’instal·laran plaques fotovoltaiques que, alhora, projectaran
ombra a l’aparcament exterior) i l’eòlica (s’instal·larà un petit generador d’energia eòlica de
fabricació local).
A la zona d’aparcament, a més, s’instal·larà una
fotolinera, que disposarà de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics amb l’energia produïda
per les plaques fotovoltaiques. La fotolinera és
més que un punt de recàrrega. Es tracta d’una
plataforma de generació d’energia neta i econòmica que subministra l’energia necessària
per als vehicles elèctrics i altres consums de la
mateixa masia.

serveis fuer (finestreta única empresarial)
• Formació
Formació per a la creació d’empreses
Formació empresarial
Càpsules formatives

Informació per a la capitalització
Informació per a la tramitació d’ajuts i
subvencions

• Demandes de treball de les empreses
Intermediació laboral
Borsa de treball online

• Foment de l’activitat comercial
Subvencions pel comerç
Assessorament
Campanyes de promoció

• Suport a la creació d’empreses
Jornades de sensibilització
Assessorament per a la creació d’empreses
Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER)
Informació per a la tramitació d’altes
d’autònoms i empreses

• Suport a les empreses
Informació empresarial
Informació sobre ordenances municipals
Informació per a la tramitació d’ajuts i
subvencions
Portal Immobiliari de Rubí

Portal financer (accés a la informació de
les condicions de préstecs)
Formació empresarial
Projectes de suport estratègic per a
empreses (Internacionalització, quadre
de comandament, Rubí Brilla)
• Tràmits d’empreses, persones emprenedores i intermediàries
Planejament (consultes urbanístiques)
Llicències d’obres
Activitats
Ocupació de la via pública i guals
Serveis municipals i medi ambient
Protecció civil
Informació, queixes i suggeriments

notícies
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Una festa amb
molta música
e

l pròxim divendres 28 de juny a les 20.30 h, l’actor rubinenc Enric Majó serà
l’encarregat de donar la sortida a una festa major que s’allargarà fins a l’1
de juliol a les 23 h quan el tradicional piromusical posarà el punt final a 4
intensos dies. Una festa major austera, en la línia de darreres edicions, però amb
la mateixa qualitat que altres anys gràcies a la col·laboració de més de 60 entitats i associacions.

Tot i que hi ha més de 150 actes diferents, algunes dels quals estan ja molt consolidats a la ciutat, com és el Mercat de Festa Major, les activitats esportives, les sardanes,
el seguici de festa major, les ballades de gegants o la música en les diferents escenaris, també hi ha alguna novetat com el trasllat de les nits de jazz a l’Ateneu, la participació de grups musicals vinculats a la ciutat com els Empty Cage, guanyadors del
SONA9 d’Enderrock, Che Sudaka i el grup guanyador de l’aRubitown (Reversibles o
Imperio Marioneta) que s’enfrontaran el 21 de juny a l’Ateneu; o l’espectacle de l’Esbart Dansaire en homenatge al coreògraf Joan Fosas. A aquests grups s’han d’afegir
altres més coneguts com Ana Belén amb l’espectacle inaugural, els Teràpia de Shock,
Seguridad Social i La Troba Kung Fu per a la nit golfa, i Marina Rossell i Roger Margarit a La Sala, diumenge a la tarda.

L’Ajuntament ha mantingut una inversió similar a la de l’any passat, en què el pressupost es va reduir el 30% respecte de l’any anterior, però ha intentat mantenir la qualitat ja que la Festa Major suposa un impuls econòmic a la ciutat tant per al sector de la
restauració com per als comerços.

un cartell trencador
El cartell guanyador de l’edició d’aquest any elaborat pel dissenyador gràfic rubinenc
Joan Mas, escollit entre un total de 33 propostes diferents, 5 més que l’any anterior,
porta per títol «Festa per tot-hammm». Ha estat triat perquè trenca amb la imatge tradicional dels últims anys i perquè es tracta d’una proposta que reflecteix de forma fidel
la Festa Major a Rubí, amb focs d’artifici, música, petards, menjar, etc. Aquest i altres
14 cartells més estaran exposats a l’Antiga Estació dels del 20 de juny fins al 17 de
juliol. Al Punt d’Informació de la Festa Major, ubicat a l’edifici de l’Antiga Estació (c.
Historiador Josep Serra, s/n), es podrà trobar qualsevol informació sobre la Festa Major
2013, com actuacions, horaris, localització de carrers, programes, entrades, etc. Els
horaris són del 20 al 22 i del 25 al 27 de juny, de 10 a 13.30 h i de 16.45 a 20.15 h;
el 28 de juny, de 10 a 13.30 h i de 16.45 a 1 h; el 29 i 30 de juny, de 10 a 13.30 h i
18 a 1 h i l’1 de juliol, d’11 a 13.30 h i de 18 a 22 h.

cartell de festa
major
és obra del dissenyador rubinenc
joan mas

notícies

paquet de mesures extraordinàries anticrisi

La ciutadania posa
els ‘Barris al dia’

cr9

espai públic

a

quest any, l’Ajuntament de Rubí dedicarà 400.000 euros per a poder fer front a projectes
de millora urbana i de l’espai públic als barris de Rubí. El projecte, batejat amb el nom de
“Barris al dia”, és una de les accions del paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2013, que enguany s’ha dotat amb 2.930.000 euros, 1,8 milions d’euros més que
l’any passat.
la priorització
es farà en el
marc del
compromís de
barri

Els veïns hauran de
prioritzar quins parcs
infantils requereixen
una actuació

En els darrers anys, en els quals s’ha produït una
davallada dels ingressos municipals com a conseqüència de la crisi, el consistori ha vist reduïda la seva capacitat per continuar oferint el
mateix nivell de manteniment dels espais públics
de la ciutat. No obstant, l’Ajuntament de Rubí
considera essencial realitzar aquest manteniment, ja que l’espai públic és l’espai de trobada,
de relació, d’oci i de manifestació de la pluralitat
i la diversitat. Gràcies al romanent positiu aconseguit el 2012, fruit, en gran mesura, de les polítiques d’austeritat i de racionalització de la despesa que ha aplicat l’Ajuntament des que es van
detectar els primers símptomes de la crisi econòmica, el consistori té la voluntat de donar continuïtat a aquestes mesures anticrisi l’any vinent.
Amb «Barris al dia» es pretén reforçar el manteniment de l’espai públic, amb els objectius d’evitar-ne la degradació i de mantenir la qualitat de
vida dels diferents barris de la ciutat.
La decisió sobre quins projectes s’executaran es
prendrà amb la col·laboració de la ciutadania i de
les entitats de Rubí. Així, seran els veïns i veïnes,
Més informació: www.rubi.cat/barrisaldia

en el marc de l’espai participatiu del projecte
Compromís de Barri i agrupats en funció del districte al qual pertanyen, els que prioritzaran quines actuacions cal dur a terme, tenint en compte les necessitats detectades i els recursos
disponibles.
Les accions proposades per l’Ajuntament i que
els rubinencs i rubinenques hauran d’ordenar
segons la seva importància, fan referència a
diversos àmbits: el manteniment de les zones
verdes i els parcs infantils, la millora de la senyalització vertical i horitzontal i el manteniment de
l’enllumenat públic, entre d’altres.

camins escolars
Una part dels recursos del projecte «Barris al
dia» es destinarà a la creació d’un camí escolar
que unirà l’Escola Pau Casals, l’Escola Schola i
l’Escola Montserrat, un projecte llargament reivindicat pel Consell dels Infants. El consistori destinarà uns 20.000 euros a l’execució d’aquesta iniciativa. A més, també es millorarà la senyalització
d’orientació.

notícies
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rubí brilla

accions al sector domèstic

Comunitat Rubí
Brilla, en marxa
e

l projecte Rubí Brilla fa un pas més cap a l’eficiència energètica del conjunt del municipi i
es va fent un lloc com a referent en aquesta matèria a escala nacional i internacional. Properament, el consistori rubinenc posarà en marxa un estudi energètic de la ciutat de Rubí.
Les dades d’aquest estudi s’aconseguiran mitjançant una prova pilot que es durà a terme
a les llars de 200 famílies rubinenques, on un aparell adherit als quadres elèctrics avaluarà el consum dels habitatges. Aquesta iniciativa pionera culminarà amb l’elaboració d’un mapa energètic
de la ciutat.
l’aparell
monitoritzarà la
despesa energètica

Un aparell al quadre
elèctric permet visualitzar el consum a
temps real

Els responsables del projecte Rubí Brilla estan
convençuts que, un cop acabi la implantació d’aquesta iniciativa, batejada amb el nom de
«Comunitat Rubí Brilla», es podran reduir fins
al10% els costos en energia d’un habitatge mitjà
de Rubí.
Per aconseguir-ho, el projecte engega amb l’elecció de 200 famílies diferents, que esdevindran
una mostra representativa de la ciutat. Per
aquesta raó, es farà una catalogació per tipus
d’habitatge (pisos o cases unifamiliars), per data
de construcció (amb anterioritat o posterioritat al
1992) i per metres quadrats edificats (superior o
inferior als 150 m2). Això donarà com a resultat
una mostra molt àmplia i detallada del tipus
d’habitatges que hi ha a Rubí.
El període per inscriure’s a la prova pilot ja és
obert. Els interessats a participar-hi han d’omplir
el formulari que trobaran a l’apartat web
Més informació: www.rubi.cat/rubibrilla

www.rubi.cat/rubibrillacomunitat.
Un cop avaluada la despesa energètica de cada
model de família, aquestes dades es creuaran
amb el padró municipal, la qual cosa servirà per
definir un mapa energètic de Rubí i prioritzar posteriorment accions d’eficiència a les zones de la
ciutat amb una despesa més elevada.
Els participants han de complir tot un seguit de
requisits, com ara disposar d’un servei d’ADSL,
ser el titular d’un telèfon intel·ligent i manifestar
una implicació personal activa.
Gràcies a una aplicació per a telèfons mòbils, els
usuaris podran tenir el control del consum energètic del seu habitatge des d’aquests aparells.
L’aplicació, a més, buscarà alimentar la competitivitat entre els usuaris per estimular l’estalvi.
L’objectiu és generar unes relacions internes
entre els membres de la «Comunitat Rubí Brilla»
que permetin assolir reptes d’estalvi conjunts.

notícies

ayudas tributarias para las familias

Se inicia el plazo
para pedir las ayudas
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l pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar las nuevas ayudas tributarias, con el objetivo de apoyar a las economías domésticas más vulnerables para afrontar la actual situación económica. En este ejercicio el consistorio destinará 414.118 euros a estas ayudas
que forman parte de las acciones para mejorar la cohesión social del segundo Paquete
de Medidas Extraordinarias de lucha contra la crisis. Este paquete de ayudas ha sido posible gracias al cierre en positivo del pressupuesto municipal de 2012.
hasta el 15 de
octubre
las ayuda se solicitan en la oac

Para solicitar estas
ayudas, hay que residir en Rubí al menos
desde hace dos años

Se han previsto ayudas para el pago del IBI para
personas en situación de paro con escasa capacidad económica, para familias monoparentales,
para mayores de 65 años con poca capacidad
económica y para titulares de inmuebles incluidos en catálogo municipal de protección del patrimonio.
También se han acordado ayudas económicas en
la tasa de recogida de basuras para familias
monoparentales.
Para los casos de pérdida de la vivienda habitual
por daciones en pago y/o ejecuciones hipotecarias, el Ayuntamiento subvencionará un procentaje mayor dado el carácter de extrema necesidad
que padecen las familias afectadas.
Los requisitos son residir en Rubí desde hace más
de dos años, un límite de ingresos en algunos
casos, no tener ningún tipo de deuda de cualquier
otro impuesto municipal ni con otra Administración pública, el carnet de desempleo o el de fami-

lia monoparental, según los casos. Asimismo,
podrán solicitar estas ayudas, quienes dispongan
de una plaza de parquing y/o trastero en la ciudad siempre que su valor catastral no supere los
6.000 €

plazo hasta el 15 de octubre
La cuantía de las ayudas no podrá superar el 50%
de la cuota anual del IBI, con un límite de 250
euros, el 20% en el caso de la tasa de recogida
de basuras para familias monoparentales, o el
95% del importe principal de la deuda en el caso
del impuesto de plusvalía, que no incluye recargos, intereses o costas de la cuota total.
El plazo de presentación de las solicitudes empieza este mes de junio y se extenderá hasta el 15
de octubre, excepto para el caso del impuesto del
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), que se pueden solicitar
hasta el 31 de diciembre.

Más información: www.rubi.cat/tramits y en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC).

grups municipals
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Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PPC

Núria Climent
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

comptem amb tu

Escollir alguns dels projectes de
millora de la via pública que executarà l’Ajuntament de Rubí: aquesta és
la finalitat del procés participatiu de
«Barris al dia», que comença aquest mes
i que permetrà als ciutadans i ciutadanes
de la nostra ciutat prioritzar algunes de les
actuacions que volen que dugui a terme el
Consistori.
Les jornades de treball giraran entorn cinc
àmbits temàtics: manteniment i via pública, zones verdes i parcs infantils, enllumenat públic, senyalització i mobiliari
urbà; i es discutiran les actuacions en funció dels 6 districtes. El procés participatiu
s’iniciarà dissabte dia 15 de juny i es perllongarà fins al mes de juliol. Un cop finalitzada la fase consultiva, començaran les
execucions d’obra.
Gràcies a la cooperació i interès dels ciutadans, a través de les seves aportacions,
instàncies i la seva intervenció a les jornades de compromís de barri, els serveis
municipals tindran un coneixement més
profund de les prioritats dels veïns i veïnes
de cada zona.
A partir del mes de setembre,
l’Ajuntament executarà aquelles actuacions que els ciutadans de Rubí creguin
més pertinents i prioritàries als seus
barris. Volem que les persones d'aquesta
ciutat puguin sentir encara més seves les
millores que es duen a terme al municipi.

breusbreusbreus

Des del PSC creiem que la crisi no pot ser
una excusa per abandonar l’espai públic.
Per nosaltres, els carrers, les places i els
parcs són molt més que elements de la via
pública, són fonaments essencials de la
pluralitat i la cohesió social, de la nostra
manera de ser i de relacionar-nos. Són, en
definitiva, l’ànima de la ciutat. Tots vosaltres en podeu ser partícips, fent-nos arribar la vostra opinió i experiència, tot compartint un mateix objectiu: fer d’aquesta
ciutat un lloc millor on viure.

“

hacer política en la Torre de
la Llebre

La política tiene especial sentido cuando va
más allá de la ideología. Cuando es la herramienta utilizada para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; cuando contribuye a la solución de los problemas del día a dia de las personas. Y eso, en un pueblo o
en una ciudad como la de Rubí, se hace del todo evidente.
Los ayuntamientos deberían ser, pues, en este sentido,
fábricas de hacer política: escuchar y actuar para solventar situaciones que, en muchas ocasiones, entorpecen la vida cotidiana de los residentes de una población
y cuya solución comporta, finalmente, el sosiego de un
barrio o urbanización y la sensación, por parte de sus
habitantes, de que son tenidos en cuenta por sus políticos.
Sin embargo, algunas administraciones locales, no
hacen bien los deberes o, mejor dicho, simplemente,
no los hacen. Uno de los ejemplos más evidentes de
ello es lo que sucede en la avenida de Massana, muy
cerca de la Torre de la Llebre: pese a las reiteradas quejas de los vecinos, el Ayuntamiento no ha hecho nada
en relación con las ocupaciones ilegales que se han
detectado en tres fincas situadas en la citada calle.
La total ausencia de salubridad, la inseguridad, la presencia de personas con evidentes signos de ser drogodependientes, y la libre circulación de perros, se supone que propiedad de los individuos que viven sin ninguna autorización en las viviendas mencionadas, son sólo
algunas de las molestias que tienen que soportar los
vecinos de la zona, sin que, hasta el momento, el
Consistorio se haya interesado por conocer los detalles
del caso ni por el sentir de los residentes del barrio.
Sería bueno, muy bueno, que el Ayuntamiento tomara
cartas en el asunto. Que se interesara por saber quiénes
son los propietarios de las fincas ocupadas y si éstos
han emprendido ya acciones de algún tipo con el fin de
que se proceda al desalojo de las mismas.
Sería muy interesante, mucho, que mientras esta situación no se solventara, el Consistorio incrementara la
vigilancia policial en la zona, teniendo en cuenta, además, que muy cerca se encuentra un centro de educación infantil y primaria.
Y ya sería digno de admiración, que nuestra administración local tuviera a bien visitar a los ocupantes de las fincas, para informarles y comprobar si éstos conocen la
normativa municipal sobre animales domésticos.
Sin embargo, no es cosa de intuición sino un hecho,
que nuestro Ayuntamiento no ha llevado a cabo ninguna de las citadas recomendaciones, pese a la necesidad de proceder a ello. Por este motivo, el Partit Popular
de Catalunya (PCC) en Rubí, ha presentado una
moción en el pleno municipal, demandando que se
actúe de una vez por todas en este caso. Los partidos y
fuerzas políticas debemos demostrar con hechos y no
sólo con palabras, que trabajamos por y para nuestros
ciudadanos. Que nos interesamos por su bienestar y
calidad de vida, y que tomamos cartas en el asunto para
que no sólo sea un deseo, sino también una realidad.
Esto es hacer política, con mayúsculas, y el PPC de
Rubí ha remado desde siempre en ese sentido.

“

El dret a decidir

Cada dia llegim, veiem i escoltem a la
premsa que l’economia no va bé, en
cap àmbit, cosa ben certa; i ens expliquen uns i altres que el govern de la Generalitat
de Catalunya té grans deutes amb proveïdors,
amb ajuntaments i dificultats amb els serveis
que proveeix, cosa també ben certa. La situació és desagradable i per a moltes persones
quasi bé insostenible.
El més trist és que, amb les xifres corresponents a la balança fiscal del 2010 a la mà,
conegudes recentment, es confirma allò que
fa molts dies que alguns ja anunciàvem: nosaltres, catalans i catalanes, gràcies al nostre
esforç, aportem 16.543 milions d’euros a
l’Estat espanyol que mai més tornem a veure.
Les xifres són difícils de digerir i la gent com jo,
que encara està acostumada a pensar en pessetes, si intentem fer la conversió, obtindrem
una xifra tan llarga que ens farà voltar el cap.
No és agosarat dir que, sense aquest dèficit fiscal, al govern de la Generalitat no els hauria calgut fer retallades. La matemàtica no enganya,
però a alguns conciutadans nostres no els
convé políticament que aquesta informació
s’entengui. Procuren distreure’ns l’atenció
dient que a nosaltres no ens importa la situació
econòmica i que volem la independència
sense importar-nos res més. Crec que estan
molt equivocats: els que treballem per aconseguir que els catalans i les catalanes puguem
exercir el nostre dret a decidir quin futur volem,
ho fem amb la voluntat de donar veu a tothom.
No apliquem la política de la por, apliquem la
democràcia.
Deixem que tothom s’expressi democràticament, fent ús del nostre dret a votar, i sabrem si
l’actual majoria parlamentària continua essent
representativa del que vol la majoria dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país. No permetem
que ens convencin amb l’argument que la
Constitució espanyola és inamovible. La llei és
viva i, per aquest motiu, ha de poder evolucionar. Posem-ne un exemple: no fa tants anys
que les dones no podien sortir del país si no
tenien autorització del pare o del marit. Avui, en
una Europa amb igualtat de drets, sense fronteres, ens sembla impossible, però bé que va
caldre l’arribada de la democràcia fa més de
trenta anys i la modificació de la llei per permetre-ho.
Ara ens toca fer, del dret a decidir, la garantia
de la preservació del nostre estat del benestar.
Volem el dret a decidir perquè els catalans i les
catalanes visquin millor i, per fi, es corregeixi
aquest dèficit fiscal que fa més de trenta anys
que ofega les finances de Catalunya.

Cuina de recapte per no malbaratar aliments
L’Ajuntament ha programat cursos de cuina de recapte
amb restaurants rubinencs que durant els mesos d’octubre a novembre participaran en la campanya realitzant
aquests cursos de cuina d’aprofitament en els seus propis
establiments. Ja a inicis de juny es va fer un d’aquests cursos, que es tornaran a repetir durant la Festa Major: el 30
de juny a les 12 h i diumenge 1 de juliol a les 19 h. Aquest
cursos volen donar a conèixer la problemàtica mediambiental associada al malbaratament alimentari. Més informació
a www.rubi.cat/mediambient.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

renda garantida de
ciutadania

L’article 24.3 de l’Estatut de
Catalunya diu: «Les famílies o persones
en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida ciutadana que
els garanteixi una vida digna». Aquesta
llei encara no ha estat desenvolupada, per
això n’hem redactat un projecte de llei, el
qual, abans de presentar-lo al Parlament,
és necessari donar a conèixer massivament a tota la ciutadania de Catalunya,
perquè no sigui fàcil despatxar-la amb un
tràmit. És per això que sol·licitem àmplia
difusió d’aquest projecte.
Des de fa unes setmanes, s’està fent a tot
Catalunya la recollida de signatures de la
iniciativa legislativa popular per portar al
Parlament la llei per a la renda garantida
de ciutadania.
La quantia d’aquesta renda serà de
7.967,7 euros a l’any i tindrà caràcter
incondicional; no subjecta a cap obligació
de seguir cursos, perquè el dret a la vida
és incondicional. Tindrà caràcter indefinit,
fins que el perceptor surti de la situació de
pobresa. La quantia l’estableix el
Parlament, que considera aquesta quantitat com el mínim que permet una vida
digna a Catalunya, per això l’hem establert així en el nostre projecte. Tindrà
també un caràcter complementari, de
manera que les pensions o salaris precaris inferiors a aquesta quantitat seran
complementats fins a aconseguir-la.
Iniciatives d’aquest tipus suposen donar
la possibilitat a la ciutadania de participar
d’una manera més activa en la política
democràtica, demanant al poder legislatiu, en aquest cas al Parlament, que aprovi lleis que serveixin per rescatar les persones que pitjor ho estan passant com a
conseqüència de la gran estafa econòmica que els poderosos anomenen crisi, i
que els pugui permetre viure d’una manera mínimament digna.
Informació a:
www.rendagarantidaciutadana.net;
#rescatemlespersones
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espanya castiga Rubí

L’Ajuntament de Rubí va acabar
l’any 2012 amb un benefici de 16 milions
d’euros, però el govern del Partit Popular a
Madrid prohibeix que els rubinencs i les rubinenques es puguin beneficiar d’aquests
diners. Quina paradoxa! L’executiu de
Mariano Rajoy castiga els municipis que fan
bé les coses i premia gestions econòmiques
desastroses com ara la dels seus amiguets
de BANKIA.
És el món al revés i cal explicar que, a més de
ser injustes, les polítiques econòmiques del
president popular i dels seus eminents
ministres perjudiquen enormement la qualitat de vida de les persones que vivim a Rubí,
ja que la Llei d’estabilitat pressupostària obliga a destinar l’estalvi a eixugar dèficit.
És a dir, tornem-hi amb els bancs, ja que
aquesta llei ve a dir que, en comptes de destinar els recursos als ciutadans, es donin a
les entitats financeres. Quina barra, especialment si es té en compte que el nostre
Ajuntament ja torna els préstecs i té un rati
d’endeutament del 66,54%, molt per sota de
la majoria de ciutats. Utilitzant un exemple
domèstic, és com si obliguessin les persones
a destinar íntegrament els seus estalvis a
amortitzar la hipoteca, tot i pagar-la escrupolosament cada mes.

En resum, Espanya castiga aquells que fem
els deures i ens lliga peus i mans a l’hora de
fer polítiques públiques en benefici de la ciutadania, com per exemple polítiques actives
d’ocupació, inversions o millors serveis
públics... Es tracta d’un atac directe a la
recuperació econòmica i al benestar de les
persones.
Bona part de l’estalvi municipal és fruit de
l’esforç dels treballadors públics, de la
paciència dels ciutadans en general i de la
bona gestió municipal, però es veu que això
tant li fa al senyor Rajoy, que ens vol fer combregar amb rodes de molí per imposar la
seva visió uniformitzadora de la realitat. Què
es pot esperar del pensament únic? Com a
poc, el cafè per a tothom.
www.esquerrarubi.cat
@arestubau @esquerrarubi
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poum: toca debat polític i
social per una proposta
renovada

Fa ja tres anys que la majoria del Ple
municipal de Rubí va aprovar un Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) que mesos després va ser rebutjat per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona (CUB). Tot i que l’esclat de la
bombolla immobiliària ja havia llençat a
l’atur molts milers de treballadors, el
2010 encara 20 regidors (del PSC, ERC,
PP i CiU) apostaven per un POUM basat
en el creixement demogràfic i en les plusvàlues econòmiques de diverses zones
de Rubí, moltes d’elles de propietat
municipal. Només 5 regidors (d’ICV-EUiA
i ACR) pensaven que aquella proposta
era especulativa, irreal i negativa per a la
nostra ciutat.

Tres anys després, tot i algunes declaracions aïllades de l’equip de govern sobre
canvis en la proposta del POUM, el més
calent és a l’aigüera. Els tècnics
d’Urbanisme estan treballant per respondre les més de cent qüestions denunciades per la Ponència tècnica de la CUB,
però políticament no s’ha avançant gens.
Només ACR ha volgut tornar a debatre,
des de maig de 2012, sobre la renovació
del planejament de Rubí amb un seguit
de debats sectorials. I cal reconèixer que
el nivell de participació d’entitats culturals o esportives, de comerciants i empresaris, d’associacions veïnals... ha estat
tan pobre com el dels grups polítics.
Malgrat aquesta constatació, ACR no
renuncia a cercar complicitats per a una
renovació dels criteris urbanístics que
configuri una ciutat més vertebrada i ecològica, més activa culturalment, més flexible en la seva economia i molt més
compromesa en la implicació del màxim
de
persones.
Insistirem
dins
l’Ajuntament per definir els criteris polítics que han de fonamentar les regles del
joc del nou planejament urbanístic, però
sobretot mirarem d’esperonar l’aportació
d’idees del més important de qualsevol
ciutat: la seva ciutadania.

Preinscripcions a l’espai familiar
Creixença
A partir del 25 de juny i fins al 2 de juliol es podrà fer
la preinscripció a l’espai familiar Creixença. Es tracta
d’un espai de socialització i relació per a infants de fins
a 3 anys no escolaritzats i les seves famílies. La matriculació tindrà lloc del 4 al 12 de setembre. A l’espai
Creixença hi ha tres grups, el de 0-1 any (dimarts i
dijous de 9 a 11.30 h) i 2 grups d’1-3 anys (amb horari dimecres i divendres de 9.30 a 12 h, o bé dimarts i
dijous de 16 a 18.30 h) Més informació a l’Escola Bressol Municipal La Bruna o al web municipal:
www.rubi.cat/educacio.

grups municipals
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nou web de ràdio rubí

Més informació,
imatge i vídeo
l’

emissora municipal Ràdio Rubí ha renovat íntegrament el seu web (www.radiorubi.fm) amb
un format més modern i amb més imatges per adaptar-se a les demandes de la ciutadania. Incorpora també l‘opinió d’experts i la possibilitat que els lectors aportin comentaris
a les notícies.

web dinàmica
éls continguts
s’actualitzen amb
les notícies
locals

La nova web incorpora
continguts audiovisuals

Aquest web és només el primer pas per oferir
noves possibilitats de comunicació a la ciutadania, que s’aniran incorporant en els pròxims
mesos, com ara la inserció de notícies enregistrades en format audiovisual, o la possibilitat
d’accedir des de qualsevol dispositiu mòbil amb
un format adaptat per a cada cas. Els canvis
introduïts inclouen una nova disposició de les
notícies a la portada, que dóna al web un format
de diari electrònic, diferent a l’anterior, amb una
jerarquització de les notícies per continguts i
temàtica i no per ordre cronològic, que era el sistema obligat de la pàgina anterior. També hi ha
més presència de les imatges de forma general,
amb un augment considerable de continguts a la
mateixa portada.
Radiorubi.fm inclourà també més espai per a les
xarxes socials i impulsarà la presència de l’apar-

Més informació: www.radiorubi.fm

tat d’esports, un dels que té més seguidors al
web, i ampliarà l’espai matinal Rubí al dia per
garantir la connectivitat a través d’internet amb
la seva audiència.
La posada en marxa d’aquest nou format és una
aposta municipal per reforçar el mitjà de comunicació públic més consolidat de la ciutat i reforçar la seva presència a la xarxa, que està sent on
els mitjans de comunicació clàssics estan guanyant més seguidors.
Altres apartats que també es poden consultar al
nou web són escoltar la ràdio en directe, accedir
a la ràdio a la carta, que permet tornar a escoltar els darrers programes i/o entrevistes, a més
de la història de la ràdio, galeries d’imatges, i
accés a altres mitjans locals, a l’Ajuntament i a
webs de serveis ciutadans com transport, trànsit, farmàcies, plànol de la ciutat, entre d’altres.

L’Espai Creatiu IAKARE, de Vilanova i la
Geltrú, és el creador d’aquesta exposició
itinerant que pretén donar a conèixer el
món dels gegants.
Espai Expositiu Municipal Aula Cultural
Horari: Dijous i divendres, de 17.30 a 20.30 h.
Dissabtes, d'11 a 14 i de 17.30 a 20.30 h. Resta
de dies, tancat.
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Dimarts, 18 de juny
Cinema Infantil: Wall-E

Cinema infantil en català. Activitat gratuïta, aforament limitat (120 persones)
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler,
a les 18 h

Dijous, 20 de juny
Altres contes de la Mediterrània. Contes i històries de pescadors sards

Per a nens i nenes a partir de 6 anys. A càrrec del cantautor
empordanès Josep Tero.
Museu d’Història Local (El Castell), a les 18.30 h. Imprescindible reserva
prèvia al telèfon 935887574 o bé a museu@ajrubi.cat. Els infants han
d’anar acompanyats en tot moment d’un adult

Dissabte, 22 de juny
Mercat Ecològic del Vallès

A Rubí, el quart dissabte de cada mes.
Trobareu productes ecològics i artesans
alimentaris.
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IAKARÉ - Gegants, humor, fantasia i realitat
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Escaneja aquest codi
amb el teu mòbil i
consulta l’agenda
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Illa de vianants, entre la pl. Catalunya i el c.
Montserrat, de les 9 a les 14 h

Dissabte, 22 de juny
Mercat de l'Artesanía de Rubí

21 parades d’artesans que oferiran productes com bijuteria,
ceràmica, tèxtil o parament de la llar realitzats artesanalment
per professionals de Rubí.
Illa de vianants, entre el c. Montserrat i C. Sant Joan, de 9 a 20 h

Dimecres, 3 de juliol
A càrrec de Kids&Us Rubí. Pirates: La missió és molt clara. S’ha
de trobar el tresor, però el camí no serà gens fàcil. El públic es
veurà immers en una missió complicada i no podem fallar a
l’hora de llegir els mapes. Aforament limitat. Es lliura entrada
per ordre d'arribada
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18h

Divendres, 26 de juliol
60 anys de la biblioteca pública a Rubí

Celebrem els 60 anys de biblioteca pública a Rubí! Espectacle al
carrer: Qui vulgui jugar que vingui a escoltar (A càrrec de Cesc
Serrat i el músic Isaac Elies)
Plaça Antonio Machado
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Story time: Hora del conte en anglès per a nens de 0 a 7 anys

