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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 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 .................................93 581 39 00
rubí verd...............................93 591 30 03
rubí via .................................93 591 30 03
sece (enllumenat públic) ..........93 588 77 99
servei d’impuls a l’ocupació .....93 581 39 00
síndica de greuges ..................93 697 21 59
sorea (avaries) ........................902 250 370
tanatori ...............................93 588 66 55
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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baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53/ batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 /
blanca ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699
87 09 / cuyàs c. milà i fontanals, 43 93 269 51 03 / espert pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / farell c. sant jordi, 25. 93 699 02 91 /
garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 / gibert c. torres oriol, 4. 93 699
68 99 / hidalgo-m c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. kronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / picornell pg. les torres, s/n. 93 699
10 72 / piera pl. josep sapés,4. 93 697 7163 /pont c. magí ramentol, 7.
93 697 34 56 / progrés c. verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / ruiz ctra.
sabadell, 95. 93 699 50 12 / sansi ctra. de Terrassa, 16-18 93 697 62
73 / xapelli c. víctor català, local 22. 93 588 07 08

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

programació 2014-2015 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
8h
Rubí al dia-Matinal
9h
Rubí al dia-Tertúlia
10 h
Rubí al dia-Magazine
12 h
dl.: Ascles de llibres
dm.: Pagesos de ciutat
dc.: Rubí or not Rubí
dj.: Antiretro
dv.: L’internauta
13 h
dl.: Pluja d’estels
dm.: Petit indi
dc.: Serrat del Poble Sec
al món
dj.: Res com el vallès
dv.: Última sessió / Grups
municipals
14 h
Informatiu
14.30 h Informatiu La Xarxa
15 h
Tertúlia (repetició)
16 h
dl.: Música català
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Biorock
dj.: Déjame contarte
dv.: Rubí or not Rubí
17 h
dl.: Deixa’m tastar

dm.: Cocodrilo Club
dc.: Chelsey
dj.: Ascles de llibres
dv.: La vida en ràdio
18 h
Raíces del Sur
19 h
Informatiu La Xarxa
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Som solidaris
dm.: Colors primaris
dc.: Som joves
dj.: Punt de mira
dv.: Rubí Sound
21 h
dl.: Compromís ciutadà
dm.: Ek ong Kar
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz fugaç
dv.: Cavernícola
22 h
dl.: Cafè concert
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz nictálopes
dv.: Cultura de Club
23 h
dc.: Murphys

24 h

www.radiorubi.fm

dj.: Música
dv.: Pulsar
Radiofòrmula musical
butlletins horaris

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Café concert
10 h
Mix Rubí al dia
12 h
Tertúlia
Estrenes
13 h
Ascles de llibres
14 h
Rubí or not Rubí
15 h
Petit indi
16 h
Déjame contarte
17 h
Som solidaris
18 h
Som joves
19 h
Antiretro?
20 h
Blue Beats
21 h
Tunner Time

11 h

Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Punt de mira
16 h
La vida de la ràdio
17 h
Sonido vinilo
18 h
Biorock
19 h
Cavernícola
20 h
Rubísound
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz per nictalopes
23 h
Sobreviviendo
a Murphy

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)
OAC Centre: C/ Narcís Menard, 13-17

OAC Les Torres: rbla. Joan Miró

Horari del 18 de maig al 30 de juny: de dilluns a
dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h. Divendres,
de 8.30 a 14 h. Dissabtes, de 9 a 12.30 h. Dia 23 de
juny de 8 a 14 .30 h
Horari del’1 al 20 de juliol: de dilluns a divendres,
de 8 a 14.30 h

Horari del 18 de maig al 30 de juny: de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h. Dia 23 de juny, de 8 a
14.30 h.

www.rubi.cat

@

laciutat@ajrubi.cat

“

Editorial la ciutat juny 2015
Des del seguici de festa major, que celebra el
25è aniversari dels Diables de la Riera, fins al
Piromusical, que tancarà festa, la ciutat s’omplirà de ciutadans que envairan les places i els
carrers per seguir de prop les nombroses activitats que s’han programat des de l’Ajuntament. Una festa que, amb la massiva presència de gent al carrer, tornarà a demostrar que
és una de les més populars i participatives de
la comarca.
Per tal que la Festa Major de Rubí esdevingui
aquest punt de trobada de la ciutadania, s’hi
han afegit nous espais i escenaris que seran, de
ben segur, de visita obligada per a molts.
També s’hi han sumat nous formats i s’han
recuperat activitats per tal d’atraure un ampli
ventall de públics.
Es recuperen les Jornades de jazz, que ocuparan l’escenari de l’Ateneu Municipal, les gitanes inundaran en aquesta ocasió l’Escardívol i
tornarem a celebrar la Setmana Europea de l’Energia en el marc de la Festa Major. El Celler
acollirà espectacles familiars i el centre esportiu Duet Sports s’incorpora a la festa amb moltes més activitats.
L’Espai 1413, al barri del Pinar, també té el seu
protagonisme en aquesta festivitat de Sant
Pere. Hi destaca el primer Campionat Internacional de Capoeira, que es viurà en aquest nou
espai.
L’oferta musical de qualitat completa un programa que rebeu amb aquest número de la
revista LA CIUTAT. Amb ell podreu sortir al carrer
i seguir els actes d’aquesta Festa Major, com
també ho podeu fer amb l’aplicació de la festa.
Feliç Festa Major 2015!

visitem l’ajuntament

Alumnes de l’Escola 25 de setembre van visitar l’Ajuntament

Desde el cortejo de fiesta mayor, que celebra
el 25 aniversario de los Diables de la Riera,
hasta el Piromusical, que cerrará fiesta, la ciudad se llenará de personas que llenarán las
plazas y calles para seguir de cerca las numerosas actividades que se han programado
desde el Ayuntamiento. Una fiesta que, con la
masiva presencia de gente en la calle, demostrará, una vez más, que es una de las más
populares y participativas de la comarca.
Para que la Fiesta Mayor de Rubí se convierta
en este punto de encuentro de la ciudadanía,
se han añadido nuevos espacios y escenarios
que serán, seguramente, de visita obligada
para muchos. También se han sumado nuevos
formatos y se han recuperado actividades con
el fin de atraer a un amplio abanico de públicos.
Se recuperan las Jornadas de jazz, que ocuparán el escenario del Ateneu Municipal, las
‘gitanes’ inundarán en esta ocasión el Escardívol y volveremos a celebrar la Semana Europea de la Energía en el marco de la Fiesta
Mayor. El Celler acogerá espectáculos familiares y el centro deportivo Duet Sports incorpora
a la fiesta con muchas más actividades.
El Espai 1413, en el barrio del Pinar, también
tiene su protagonismo en esta festividad de
Sant Pere. Destaca el primer Campeonato Internacional de Capoeira, que se vivirá en este
nuevo espacio.
La oferta musical de calidad completa un programa que acompaña este número de la revista LA CIUTAT. Con él podrá salir a la calle y seguir
los actos de esta fiesta mayor, como también
lo puede hacer con la APP de la fiesta. Feliz
Fiesta Mayor 2015.

notícies
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Hasta el 20
de julio se
pueden solicitar las ayudas
por el IBI

economia

ayudas tributarias 2015

¿Puedo optar a la
ayuda para el IBI?
e

ste año el Ayuntamiento ha universalizado las ayudas tributarias con un criterio principal: personas con escasa capacidad económica. Ya no será necesario pertenecer a perfiles concretos (personas mayores, personas en situación de desempleo, familias numerosas o monoparentales...) y se amplían los criterios económicos para que muchos más
ciudadanos puedan acceder a estas ayudas para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Més informació: http://www.rubi.cat/ajuts

}

Durante 2014 el Ayuntamiento otorgó ayudas tributarias
a familias numerosas, monoparentales, personas mayores, personas en situación de desempleo, a inmuebles
incluídos en el catálogo de patrimonio, así como ayudas
en la plusvalía en casos de daciones en pago, ejecuciones hipotecarias y compaventas con entidades financieras por valor de algo más de 121.000€.

Condiciones para acceder
a las ayudas IBI 2015

Empadronamiento:

Algunas de las causas que provocaron la denegación de
la ayuda fueron por exceder el valor establecido en
segundas propiedades, por no estar al corriente de las
obligaciones tributarias, por incumplir el periodo de
empadronamiento, o superar el baremo de ingresos,
entre otros. Después de realizar una profunda revisión
de estas condiciones excluyentes, se han propuesto una
serie de modificaciones que se han consensuado con
todos los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento.
Es por esto que las modificaciones que se han aprobado con las bases para este 2015 se han realizado con
el objetivo de ajustar los criterios a la realidad del municipio, se han elevado los topes económicos tanto de
ingresos como de valores catastrales de segundas propiedades, así como la flexibilización de otros aspectos,
como el de estar al día en las obligaciones tributarias, o
residir en la vivienda habitual en casos que por temas
de salud el propietario/a se vea obligado a residir en otro
lugar, pero continúa siendo el responble de esta obligación tributaria.

¿Dónde lo solicito?
Las solicitudes se tienen que presentar en el
Registro General del Ayuntamiento (OAC) hasta el
20 de julio.
OAC CENTRO: C/ Narcís Menard 13-17
OAC LES TORRES: Rambleta de Joan Miró s/n
(davant edifici Rubí Desenvolupament)
Consultar las bases completas para la documentación requerida: www.rubi.cat/ajuts

Estar empadronado en Rubí, con una antigüedad
mínima de 1 año de residencia en el municipio.

Ser titular del IBI:
Es decir, constar como contribuyente o estar obligado
al pago por repercusión legal del IBI de la vivienda
considerada habitual.

Otras propiedades:
Para optar a la ayuda, no puede constar como propietario en un porcentaje de propiedad igual o
superior al 34%, ni el solicitante ni las personas que
convivan con él. Si se posee una plaza de parquing,
el valor catastral no puede superar los 12.000€, y si
es plaza de parquing+trastero, este valor no puede
ser superior a los 15.000€. Si se es propietario de gincas rústicas, la suma del valor catastral de todas
ellas no puede ser superior a los 5.000€.

Obligaciones tributarias:
La persona solicitante debe estar al corriente de las
obligaciones tributarias. En caso de incumplimiento,
el Ayuntamiento dará un plazo de 10 días para que
esta obligación se cumpla.

Nivel de ingresos:
El nivel máximo de ingresos para optar a la ayuda se
ha incrementado respecto a ejercicios anteriores (ver
cuadro de la página anterior) En el caso de familias
monoparentales se incrementa un 5% y en las situaciones en que convivan personas con discapacidad,
también. Si existen cargas hipotecarias o de alquiler,
a los límites de renta hay que sumar 2.000€.

notícies
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Nous espais per
omplir de festa
s

Sense quasi adornar-nos, ha passat ja un any i torna una nova edició de
la Festa Major de Sant Pere, que marca l’entrada a l’estiu i a les vacances.
Una festa que aquests anys se celebra del 26 al 29 de juny i que comptarà amb més de 180 propostes diferents, algunes en nous espais de la ciutat, i la participació d’una vuitantena d’entitats i col·laboradors en l’organització
de les activitats.

Tres nous espais s’afegeixen aquest 2015 als habituals indrets de la ciutat on s’organitzen activitats diverses durant aquesta festa: l’auditori de l’Espai 14/13, al qual
s’accedeix per l’entrada de la rotonda del Pinar; l’Espai Buit Ple de la pl. Pearson,
i el rocòdrom Drac de Pedra (av. Can Rosés, 40). Uns espais que acolliran activitats relacionades amb la capoeira i el maculele –sessions pràctiques i exhibicions
de tècniques– i el I Campionat Internacional de Capoeira de Rubí, en el cas del primer espai; exhibicions i jocs de tir amb arc, al segon, i una jornada de portes obertes al darrer espai.
Pel que fa a la resta d’activitats, les principals novetats són, a més de l’espectacle
inaugural amb Pedro Guerra (26 de juny), i les actuacions musicals de Kiko Veneno, Els Pets i Pepet i Marieta, a la nit golfa (27 juny), la tornada de les jornades de
jazz (que es traslladen als jardins de l’Ateneu); el canvi de recorregut de les gitanes
al carrer, que sortiran de la rambla del Ferrocarril i acabaran a l’Escardívol; i les activitats del Celler que s’adrecen a un públic familiar, amb un espectacle de circ, un
de dansa contemporània, un concert i l’espectacle teatral The incredible box, de la
companyia rubinenca La Tal.

per a tots els
públics
hi ha activitats
programades
per per a totes
les edats

#CapturaRubi a l’Instagram
Podeu trobar tota la informació tant al Punt
d’Informació de la Festa Major de l’Antiga
Estació com a l’aplicació que es va posar en
funcionament l’any passat i que també
enguany es pot baixar al Google Play i a
l’Apple Store. Els horaris del Punt d’Informació són del 18 al 20, el 22 i el 25 de juny,
de 10 a 13.30 h i de 16.45 a 20.15 h; el 21
i 23 de juny 10 a 13.30 h; el 26 de juny, de
10 a 13.30 h i de 16.45 a 1 h; el 27 i 28 de
juny, de 10 a 13.30 h i de 18 a 1 h i el 29
de juny, de 10 a 13.30 h i de 18 a 22 h

Més informació: www.rubi.cat/cultura

Aquest any, els rubinencs i rubinenques podran
capturar les millors imatges de la Festa Major i penjar-les al nou compte d’Instagram de l’Ajuntament de
Rubí, una iniciativa que vol donar a conèixer la Festa
Major de la ciutat. Les imatges que s'hi pengin s’hauran d’etiquetar amb #CapturaRubi i #FMRubi2015.
Les fotografies de les diverses activitats hauran de
mostrar el valor cultural i festiu, de convivència i germanor, interculturalitat i esportivitat propis de la
Festa Major de Rubí i s’hi haurà d’incloure un títol que
indiqui el lloc o acció fotografiada.
Per participar-hi, s’ha de tenir compte a Instagram
amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/), a
més de seguir el compte @rubi_ciutat, que és el
compte oficial de l’Ajuntament en aquesta xarxa
social.

notícies
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8 grups aconsegueixen representació
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Nova composició
al Ple Municipal
l

es eleccions municipals celebrades el passat 25 de maig van deixar una nova composició al Ple Municipal. 10 candidatures es van presentar i el PSC va guanyar les eleccions amb 6 regidors, ERC es va
situar com a segona força política, mentre que Ciutadans, la coalició Alternativa d’Unitat Popular
i Veïns per Rubí aconsegueixen representació per primera vegada. Convergència i Unió, Partit Popular i Iniciativa per Catalunya es mantenen al Ple però amb menys regidors dels que tenien des del 2011.
Dues de les 10 formacions van quedar sense representació municipal al no arribar el nombre de vots
al 5%: la Federació d’alternatives Veïnals de Rubí (FAVR) i Plataforma per Catalunya (PxC). En el moment
de tancar aquesta edició encara no s’havia celebrat el ple de consitució per aquest mandat, que estava previst el 13 de juny.

app rubí
eleccions
La nit electoral
l’aplicació mòbil
va obtenir més de
500 descàrregues

Gràfic dels partits
que han obtingut
representació a les
eleccions municipals
de Rubí

La participació

Vots per formacions
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

5.636 vots 6 regidors

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

4.224 vots 5 regidors

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s)

3.907 vots 4 regidors

Alternativa d’Unitat Popular-Candidatures
Alternatives del Vallès-Poble Actiu (AUP-CAV-PA) 2.848 vots 3 regidors
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)

2.531 vots 2 regidors

Convergència i Unió (CiU)

2.531 vots 2 regidors

Partit Popular (PP)

2.327 vots 2 regidors

Veïns per Rubí (VR)

1.552 vots 1 regidor

Federació d’Alternatives Veïnals (FAVR)

764 vots

cap regidor

Plataforma per Catalunya (PxC)

698 vots

cap regidor

Més informació: www.rubi.cat/eleccions

La participació es va incrementar respecte les
anteriors eleccions municipals: un 51,01%
d’electors van anar al seu col·legi electoral a
dipositar el seu vot (27.440 persones) mentre
que l’any 2011 la participació va ser del
46,42% (24191 electors)

notícies

nova fotolinera

Quan el sol ens
permet estalviar
l’

L’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa una nova fotolinera (una gasolinera solar per a
vehicles elèctrics) al recinte de la Policia Local, que complementa la que ja existeix a la Masia
de Can Serra. Es tracta d’una instal·lació que permet, d’una banda, carregar deu vehicles
elèctrics municipals (vuit motos i dos cotxes a la vegada) i, de l’altra, autoabastir d’energia la comissaria municipal.

instal·lació premiada
El projecte municipal Rubí
Brilla va ser guardonat a
finals de l’any passat amb
un dels Premis Solar 2014
que atorga Eurosolar –
Associació Europea per les
Energies Renovables gràcies a la posada en marxa
de la fotolinera de Can
Serra.
La nova instal·lació consta d’una marquesina fotovoltaica (una font d’energia que produeix electricitat d’origen renovable) a la teulada d’un edifici
annex a la comissaria de la Policia. La fotolinera disposa de deu punts de recàrrega, que donaran servei únicament als cotxes i motos elèctrics de què
disposa l’Ajuntament. L’energia solar que no s’utilitzi per a la càrrega de vehicles es destinarà al subministrament d’electricitat de la comissaria.
L’autoconsum d’energia fotovoltaica comportarà
una reducció del 10 % del consum d’energia procedent de la xarxa elèctrica. En termes quantitatius,
l’estalvi de consum d’un equipament com la comissaria de la Policia Local, que funciona ininterrompudament els set dies de la setmana, és d’uns
14.000 kWh/any. Això significa un estalvi econòmic
d’uns 2.000 euros i una reducció de 7,3 t de CO2
anuals.
En el cas de Can Serra ─un edifici amb un consum
menor al de la comissaria, com a conseqüència
d’un horari de funcionament més reduït, i amb una
producció d’energia fotovoltaica superior─, la
reducció del consum d’energia procedent de la
xarxa elèctrica és d’un 50 %. En aquest equipament s’estalvien uns 49.000 kWh/any ─amb un

estalvi de més de 8.000 euros a l’any i una reducció de 30 t de CO2 anuals─.

la fotolinera de can serra, oberta a
tothom
La instal·lació de la Masia de Can Serra consisteix
en una pèrgola coberta amb plaques solars que
disposa de quatre places d’aparcament equipades
per a la càrrega de cotxes elèctrics, tres més amb
punts de càrrega per a motocicletes, set de normals
i una per a discapacitats. En el cas dels cotxes,
dues de la places permeten carregar el vehicle en
només tres hores. Qualsevol persona que disposi
d’un vehicle elèctric el pot carregar de manera gratuïta en aquest equipament. Per a més informació,
envieu un correu electrònic a l’adreça
rubi_brilla@ajrubi.cat.
Aquest 2015, l’Ajuntament també té previst posar
en marxa una tercera fotolinera a l’aparcament del
Rubí+D. La instal·lació, que estarà oberta les 24
hores del dia, els 365 dies de l’any, disposarà de
dues places per a cotxes i tres per a motos, i permetrà recàrregues ràpides de 20 minuts. Com en
els altres casos, l’excedent d’energia es destinarà
a l’autoconsum de l’edifici Rubí+D.

Horari Fotolinera Can Serra: De dilluns a dijous de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 18 h i divendres de 8.30 a 14.30 h.
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mobilitat

servei de transport urbà de viatgers

Informació
a temps real
a

partir del mes de juny, els autobusos urbans de Rubí comptaran amb un nou sistema que permetrà avisar els usuaris i usuàries de qualsevol incidència que es pugui produir al servei. Durant les
darreres setmanes, RubíBus, l’empresa que gestiona el servei de transport urbà de viatgers a la
ciutat, ha instal·lat el Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) a la seva flota de vehicles.

més informació
el nou sistema
permetrà obtenir
dades objectives
per millorar el
servei

S’ha iniciat l’adaptació de diferents
parades per fer-les
més accessibles

Es tracta d’un sistema de geolocalització que permet
controlar en tot moment la ubicació dels autobusos,
de manera que es pot informar, en temps real, dels
seus horaris i freqüències de pas, entre d’altres.
Aquesta eina permet fer un seguiment del servei des
del centre de control, gestionant les possibles incidències de forma immediata, així com mantenir
informats els usuaris del transport públic de la regularitat de les línies i de les incidències que hi puguin
sorgir.
Aquesta informació es donarà a conèixer a través de
quatre pantalles LED, que ja s’han instal·lat a les dues
parades d’Estació-Rubí+D, a la de Maximí Fornés i
a la plaça de la Nova Estació, just a la sortida de FGC
─aquesta última per potenciar la intermodalitat de
tren i autobús. Dins de cada vehicle també s’han instal·lat pantalles interiors d’informació a l’usuari.
Durant els propers dies, aquest sistema funcionarà
en període de proves. Més endavant, aquest dispositiu també permetrà oferir la informació en plataformes web i a través dels telèfons intel·ligents.
Gràcies al sistema SAE, l’Ajuntament de Rubí disposarà de dades objectives per poder millorar la planificació dels horaris i serveis que s’ofereixen.

Més informació: www.rubibus.cat

Millora d’una trentena de parades
Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Rubí ha
dut a terme un projecte d’adaptació a diferents parades de l’autobús urbà de la ciutat per millorar-ne l'accessibilitat. Les obres, que s’han executat en parades com les d’Estació Rubí+D, Maximí Fornés,
Bailèn o Can Rosés, entre d’altres, estaven incloses
al Pla d’inversions financerament sostenible 20142015.
En aquelles parades del sistema de l’autobús urbà
que tenen més trànsit s’han instal·lat marquesines
d’espera i s’han creat plataformes per tal de fer l’accés als autobusos sense desnivell per a persones
amb dificultats de mobilitat. També s’ha millorat l’accessibilitat de l’entorn amb la creació de guals i passos de vianants adaptats des de les parades.
Paral·lelament, també s’ha dut a terme una actuació menor en altres parades amb menys trànsit, però
amb mancances des del punt de vista d’operativitat,
provocades per vehicles que aparquen sobre la vorera i que dificulten les maniobres dels autobusos. Les
obres han inclòs treballs tant de pavimentació com
d’asfaltatge, senyalització i instal·lació de mobiliari
urbà. L’àrea d’intervenció ha sumat uns 1.500 m2.

notícies

comerç

accions per a l’obertura de nous negocis

r
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Aixequem la
persiana
ubí disposa de 263 locals comercials buits, segons el cens elaborat recentment per l’Ajuntament. Promoure l’ocupació d’aquests espais amb activitats que s’ajustin a les necessitats de la ciutat és un dels objectius en què està treballant actualment el Servei de Comerç.

L’Ajuntament ha iniciat tot un seguit d’accions
orientades a estimular l’activitat emprenedora al
sector del comerç. El primer pas ha estat l’elaboració d’un cens segons el qual Rubí disposa
de 1.641 activitats comercials i 263 locals buits.
A partir d’aquestes dades, que ja es poden consultar al web municipal localitzades sobre un
mapa, s’està analitzant ara el tipus de comerç
o servei més idoni per a cadascun dels espais
buits identificats.
En els propers mesos també està prevista la programació d’una càpsula formativa per a emprenedors sota el títol El millor emplaçament per al
meu negoci, així com visites guiades als locals
disponibles, orientades a donar a conèixer les
seves característiques i posar en contacte els
propietaris o les immobiliàries amb els emprenedors interessats a obrir un comerç.
D’altra banda, l’Ajuntament ha publicat en format digital la guia pràctica Com obrir un comerç
a Rubí, on s’informa de manera molt clara
sobre els tràmits necessaris per posar en marxa
un negoci, així com dels serveis d’assessorament i suport disponibles.
Els emprenedors interessats a obrir un comerç
també poden accedir a través del web municipal i de la pàgina del Servei de Comerç al portal Franquícies.cat, on trobaran informació
sobre les franquícies interessades a implantarse a Rubí. A més, està previst que al mes d’octubre tingui lloc una jornada precisament per
posar en contacte franquiciadors i emprenedors.

L’objectiu dels ajuts és afavorir l’obertura de
nous establiments, de manera especial en
locals buits, amb activitats atractives que aportin un valor afegit a l’oferta comercial actual i
que serveixin per dinamitzar les diferents zones
comercials de la ciutat.
Els guanyadors seran triats per un jurat expert
d’acord amb els criteris de valoració establerts
a les bases. Entre d’altres, els comerços guanyadors hauran de ser originals pel seu producte, pel públic objectiu i per la fórmula de venda,
i contribuir a la dinamització comercial del seu
entorn.

les franquícies
com a opció
una jornada
posarà en
contacte
franquiciadors i
emprenedors

premis a les millors iniciatives
comercials
Fins al 25 de setembre està oberta la convocatòria dels Premis a les millors iniciatives comercials, que reconeixeran amb 5.000 euros els
dos millors projectes implantats aquest 2015.

Més informació: http://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/comerc/com-obrir-un-comerc-a-rubi

Rubí disposa de 1.641
activitats comercials

grups municipals
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psc
Ana M. Martínez
Grup Municipal
del PSC

“

agraïment, responsabilitat, empenta i
dedicació

Així és com ens sentim els sis regidors del
PSC que la ciutadania de Rubí ha designat
com a representants.
En primer lloc, volem agrair a totes les persones que han confiat que el projecte socialista és el millor per seguir transformant la
nostra ciutat. I en aquelles persones que

erc
Arés Tubau
Grup Municipal
d’ERC

“

la ciutat i el país: les
nostres prioritats els
propers 4 anys

El 24 de maig la ciutadania va parlar. I va decidir, amb el seu vot, que ERC disposés de 5
regidors durant els propers 4 anys per intentar fer realitat els projectes amb els quals ens
vam comprometre davant els rubinencs i
rubinenques.
I això no és poc. Això, per nosaltres, és molt.
Perquè vol dir que tenim l’obligació de fer

C’s
Grup Municipal de
Ciutadans

“

gracias

Gracias a todos los ciudadanos que han
puesto su confianza en nosotros, es el
comienzo del cambio que vamos a realizar
con sensatez, buscamos un cambio de
actitud en la política. Tenemos que luchar
por una cohesión social integradora, con
una plena igualdad de oportunidades para
todos. Deseamos un ayuntamiento transparente para que todos los ciudadanos conoz-

aup-cav-pa
Grup Municipal
d’AUP-CAV-PA

“

una altra política és
possible… i necessària

Mentre les candidatures municipals alternatives als partits convencionals han tingut
pocs regidors (1 o 2, o fins i tot 4 o 5, però
molt lluny de poder governar), la possibilitat
d’una política distinta topava amb governs
municipal que justificaven càrrecs de confiança, serveis públics en mans privades i
plans urbanístics que han potenciat la bombolla immobiliària. Les majories absolutes o

han confiat que el nostre equip és el que ho
ha de liderar.

Però no ens aturarem aquí, seguirem imaginant i transformant un nou Rubí.

En segon lloc, responsabilitat. Ha estat el
nostre missatge durant la campanya i serà
un dels nostres valors principals en la gestió. Serem responsables i justos i propiciarem que sigui un mandat en el qual el diàleg sigui l’element essencial. Estem convençuts que les noves formes de fer política
passen per la capacitat d’escoltar i la capacitat d’interactuar de tota la ciutadania.

I dedicació: Som sis persones que ens comprometem amb la nostra ciutat, ens comprometem a treballar dur i de forma constant. Ja fa temps que estem treballant, recollint propostes, escoltant la ciutadania, les
entitats, les empreses i els autònoms, els
clubs esportius, les associacions de veïns i
ara és el moment de dedicar-nos fermament de posar en marxa tots els nostres projectes.

Empenta per imaginar un Rubí millor, un
Rubí amb oportunitats per a tothom però
també un Rubí amb millor qualitat de vida.
Tenim moltes idees, possibles i reals, que
posarem a la pràctica immediatament.

I ho aconseguirem! Tenim equip, tenim projectes. Som-hi!!

valer aquesta força que ens han donat per
continuar treballant per la ciutat; per poder
fer realitat que a Rubí s’hi visqui millor cada
dia: que la ciutat dugui a terme polítiques de
justícia social, de transparència i de participació; que la qualitat de vida dels rubinencs i
rubinenques sigui una mica més bona amb
cada decisió que es prengui; que l’espai
públic de la ciutat sigui de qualitat, i faci de
Rubí una ciutat amable per viure-hi.

I igual d’important és que les forces independentistes hagin augmentat la seva presència
al ple, passant de 8 a 10 regidors i regidores
compromesos amb la independència de
Catalunya.

Però també que Rubí sigui una ciutat independentista, que ajudi el país en el seu camí
cap a la llibertat.
Per Rubí, que les forces d’esquerres tinguin
16 regidors sobre 25 ha de ser decisiu perquè la transformació de la ciutat es faci des
d’una òptica progressista d’esquerres.

can donde se invierten sus impuestos.
Sobre todo y ante todo lo que queremos es
elevar la calidad de vida de los ciudadanos,
hacer de nuestra ciudad un punto de
encuentro, social, cultural y económico.
Fomentar un proyecto económico viable,
que mejore la estructura industrial y comercial del municipio. Actuar para que nuestros niños y jóvenes tengan las mejores condiciones para realizarse tanto en materia de
educación como en los demás complementos formativos que les conviertan en
ciudadanos de provecho en un futuro.
Debemos hacer hincapié en los barrios,
que todos tengan un desarrollo equilibrado:
equipamientos sociales, culturales, deportivos, accesos viarios y transporte público,
un entorno con espacios verdes. Planificar

Aquests 2 eixos són els que marcaran l’agenda política d’ERC a Rubí els propers 4 anys.
Per tots aquests motius, i encara per alguns
més, volem donar les gràcies a les 4.224 persones que ens han donat la seva confiança.
Farem de la nostra força la millor aliada per
transformar decididament la ciutat i per treballar des de Rubí perquè Catalunya sigui independent.
@arestubau

las inversiones necesarias valorando y priorizando las necesidades de cada barrio.
Desde Ciutadans queremos una administración que puedan sentirse propias para
todos los ciudadanos y no únicamente los
de una determinada ideología o sentimiento
identitario. Igualmente queremos liberar el
espacio público de ideologías para que
pueda ser considerado como un espacio de
todos para todos.
Es el momento de trabajar con ilusión, de
caminar todos juntos, para hacer de Rubí la
ciudad que todos nos merecemos.

els pactes equivalents han limitat el paper
dels grups alternatius a propostes rebutjades en els plens, a la difusió d’informació
que abans ni arribava a la ciutadania i al treball conjunt amb moviments socials.

Ajuntament), però el grup d’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) creu que una altra
política no és només possible sinó necessària per canviar de debò les decisions sobre
Rubí i la seva gent.

Des del 24 de maig la cosa ha canviat radicalment a molts municipis, especialment a
la nostra comarca, amb plens amb 7 o 8
grups polítics, i amb un suport notable a les
candidatures alternatives i de confluència
d’esquerres. A Ripollet, el grup alternatiu
més antic, amb 26 anys al consistori, governarà; a Cerdanyola i Sabadell hi ha moltes
possibilitats que s’hagin conformat governs
amb candidatures alternatives, situant el
PSC a l’oposició. A Rubí, aquesta possibilitat és complicada (aquest article s’escriu
dies abans de la constitució del nou

Aquesta altra política no es limita a la tasca
institucional sinó que ha d’obrir-se a les
idees de la ciutadania activa, de la plantilla
municipal, dels diversos sectors convençuts que el debat plural sempre és millor
que les majories dels partits de sempre. La
política es fa als plens, però també als
carrers, a les entitats de la societat civil i a
les fàbriques i les empreses. Per governar,
més que sigles, cal consensuar idees i projectes amb la ciutadania.

“

nous reptes, molta
feina

Aquest 2015, any d’eleccions municipals,
el curs comença el mes de juny. I enguany,
amb diferents reptes per davant. D’una
banda, el canvi de govern, liderat i format
per persones diferents. De l’altra, els nous
grups municipals, que han de trobar el seu
encaix i formes de fer al Ple. A Iniciativa
encetem aquesta etapa amb els mateixos
objectius que ens vam presentar a les elec-

ciu
Víctor Puig
Grup Municipal de
CiU

“

objectiu: cap família
sense aigua a rubí

El resultat de les eleccions municipals a
Barcelona han donat una desagradable
lliçó als que defensem la independència
de Catalunya. La fragmentació del vot en
CiU, ERC i la CUP ha fet perdre la capital
del país al sobiranisme. L’esquerra radical de matriu hispanocèntrica s’ha unit
en la candidatura BeC assolint l’alcaldia
amb una coalició d’Iniciativa Verds,

pp
Mònica Querol
Grup Municipal
del PPC

“

gracias y hasta siempre

Gracias a todas aquellas personas que,
a pesar de las circunstancias, seguisteis depositando vuestra confianza en nosotros o lo hicisteis
por primera vez. Gracias también a todos los que
os habéis dejado la piel en este árduo camino de
la política junto a mi.
Como algunos ya sabréis, me retiro de primera
línea. Es decir, no voy a coger el acta de concejal.
Creo que lo más honesto, cuando se produce
una debacle como la que se ha producido en

vr
Grup Municipal
Veïns per Rubí

“

l'aposta per una política adreçada a les veïnes
i veïns

Veïns per Rubí (VR) ha aconseguit en un mes
i mig, des que vam anunciar que presentaríem la nostra candidatura a les eleccions
municipals, un resultat inesperat per a molts:
1.548 vots, que representen un regidor, i gairebé un segon regidor, a falta només de 140
vots més.
I ho hem aconseguit amb una despesa en

A Rubí cal actualitzar la relació entre ajuntament i ciutadania; el disseny i l’execució
de les polítiques han de recuperar l’esperit
de servei públic. Hem de poder passar
comptes amb claredat i treballar des de la
responsabilitat, donant als recursos de tots
i totes la millor finalitat. I això passa, en primer lloc, per assegurar el benestar de la
gent. Continuarem insistint perquè s’augmentin els recursos destinats a les àrees de
serveis a les persones, recursos que no són
només la bossa dels ajuts o les subvencions. Queda molt a fer per garantir a
tothom els drets bàsics.
I la gran assignatura pendent: l’urbanisme.

Fa dotze anys tothom opinava que anàvem
tard per dotar-nos d’un nou Pla
d’Ordenació. Sigui a través del POUM o a
través de modificacions puntuals cal presentar una proposta clara de ciutat –quins
serveis volem i a on, com tractem l’entorn
natural, com volem moure’ns a Rubí i cap a
fora...-, consensuar-la i treballar per materialitzar-la.
Els dos regidors d’ICV ens mantindrem en el
que creiem que ha de ser la política institucional municipal: fer i recolzar aquelles propostes que millorin la qualitat de vida dels
rubinencs i rubinenques, que eliminin la
desigualtat, que tinguin en compte la veu de
la ciutadania i que mirin el futur. No és poca
cosa. Així que bona feina als 25 regidors i
regidores!

Esquerra Unida i Podemos.
Malgrat que CiU i ERC sumin a
Barcelona més regidors que Ada Colau,
ella ha guanyat les eleccions. D’aquí a
pocs mesos, el 27 de setembre a
Catalunya tindrem les eleccions més
importants de les nostres vides. Ho seran
perquè definiran si Catalunya ha d’avançar o no cap a l’estat català. Un estat per
millorar la qualitat de vida dels catalans i
tenir un estat que ens representi i que
defensi els nostres interessos, a diferència de l’estat del qual som ciutadans en
aquest moment.
L’experiència de Barcelona ens ensenya
que quan el vot no es concentra pot
guanyar l’adversari. I això no ens ho
podrem permetre el 27S. Us imagineu

que la gent amb bona voluntat decideix
repartir els vots en 35 escons per CiU, 25
per ERC i 10 per la CUP? Representaria la
majoria al Parlament: 70 diputats. Però si
una candidatura a l’estil de BeC es presenta i obté 40 escons? Qui haurà gaunyat les eleccions plebiscitàries? Una coalició de partits unionistes!
L’experiència ens ha d’evitar caure-hi al
setembre. El president Mas ha de poder
comptar amb una majoria que permeti
garantir que qui lidera el procés de la
independència de Catalunya guanyi les
eleccions.

estas elecciones municipales, es asumir el fracaso con la mayor dignidad posible. De este
modo, igual que en 2011 capitalicé el éxito
obtenido, por ser la candidata y cartel electoral,
el domingo asumí, con la misma responsabilidad, la derrota.
No ha sido una decisión fácil. Os lo aseguro.
Pero tampoco precipitada ni en caliente.
Llevaba tiempo planteándome qué debía
hacer según cada uno de los escenarios posibles. Y el escenario que se produjo, sin ser el
deseado, era plausible. Así que ya no seré concejal del Ayuntamiento de Rubí. Me produce
una tristeza inmensa, pues es la ciudad por la
que, para bien o para mal, he estado trabajando duro y con la mejor de las intenciones
durante muchísimos años.
Pero soy consciente que se puede trabajar por

Rubí desde muchos otros espacios. Como la
misma agrupación local del PP de Rubí.
Seguiré siendo militante del PP siempre, porque lo llevo en el corazón, a pesar de no siempre cosechar aciertos.
Seguiré siendo miembro de la Junta Local del
PP de Rubí mientras los militantes así lo quieran y mi vida lo permita.
Seguiré luchando por una ciudad mejor, siempre.
Pero ahora empiezo una nueva etapa. Una
etapa llena de retos e ilusiones, desde mi profesión, que no he abandonado nunca.
Seguiré viviendo en Rubí, como siempre.
Y seguiré en modo ON, como siempre, también.
Un abrazo a tod@s.

campanya electoral propera als 2.000 euros,
pagats de la nostra butxaca, sense demanar
préstecs a cap entitat financera, suplint
aquesta manca econòmica amb molt d'esforç, dedicant‐hi hores de la nostra vida personal per donar a conèixer el nostre projecte
veïna a veïna, veí a veí.

La nostra representació és mínima, però no
defraudarem aquells que han apostat pel
nostre projecte, que és el de tots els veïns que
volem un municipi millor per als nostres fills i
els nostres néts. Tampoc decebrem els que
no ens han votat, bé perquè consideraven
que altres opcions, o el continuisme, eren
millor que un canvi, bé perquè no ens coneixien.

Ha valgut la pena l'esforç realitzat. Pel camí
ens hem trobat ciutadans farts i escèptics
amb qualsevol opció de regeneració democràtica al nostre municipi, incloent-hi la nostra: hem de recuperar aquestes persones
desencantades amb tot, i sense esperança
en una altra política de base veïnal, que treballi pel poble, sense grans estructures de
partit d'àmbit supramunicipal. La política a
Rubí cal fer‐la des de Rubí i en clau municipal.

Tenim quatre anys al davant de dur treball per
demostrar a les nostres veïnes i veïns que el
canvi és possible a Rubí, i que una altra política és possible. Treballarem pel municipi amb
tots aquells que vulguin construir una ciutat
millor per al futur, sense dogmes, amb sentit
comú i pensant en les persones, no en els partits polítics.
www.veinsrubi.org

grups municipals

Grup Municipal
d’ICV

cions: poder posar en pràctica el nombre
més gran de propostes de les quals portem
al programa electoral. I no serà poca cosa.
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infància

mesures per garantir l’alimentació bàsica

Un estiu per a tots
els infants
p

er segon any consecutiu, l’Ajuntament ha previst tot un seguit d’accions per garantir que els
infants de famílies en situació de precarietat econòmica tinguin resoltes les necessitats bàsiques d’alimentació durant les vacances estivals. Entre aquestes mesures, destaca un nou casal
en què participaran els menuts acompanyats dels seus pares.

El curs passat es van registrar 1.389 sol·licituds d’ajuts de menjador escolar a
Rubí. Aquesta demanda
s’ha tornat a incrementar
enguany amb més de 1.500
sol·licituds que ara haurà
de resoldre el Consell
Comarcal, encarregat de
gestionar els ajuts per
delegació de la Generalitat
de Catalunya

Amb l’arribada de les vacances d’estiu,
les famílies que es beneficien d’ajuts de
menjador escolar durant el curs a
causa de la seva situació econòmica
desfavorable s’enfronten a la interrupció d’aquest servei. Per tal d’evitar que
això repercuteixi en la alimentació
correcta dels infants, l’Ajuntament ha tornat a
preveure diverses accions que, a banda de cobrir
aquesta necessitat bàsica, tenen com a objectiu
facilitar als nens i nenes noves possibilitats de
lleure.
Durant el mes de juliol, es tornaran a reservar
algunes places als casals d’estiu per a aquells
infants que viuen en llars amb una situació econòmica precària. En aquells casos que les famílies no puguin abonar el cost de l’activitat, l’Ajuntament el sufragarà parcialment o de manera
íntegra. A més, seguint la línia encetada l’any
passat, s’ha programat un casal per al mes d’agost que donarà cobertura a una trentena d’infants derivats de Serveis Socials. Tindrà lloc a l’Escola Mossèn Cinto i estarà gestionat per
Compartir-Grup Social Maristes.

Aquesta mateixa entitat serà l’encarregada d’oferir un nou casal que permetrà que una quinzena de nens i nenes amb els quals ja s’està intervenint socioeducativament durant el curs
gaudeixin de diverses activitats de lleure acompanyats dels seus pares i mares. Amb aquesta
proposta, l’Ajuntament vol incidir en el rol dels
progenitors i contribuir a la millora de la convivència familiar.
Per complementar aquesta oferta, l’administració local també tornarà a col·laborar amb l’entitat Compartir-Grup Social Maristes per mantenir
actiu el Centre Obert del barri d’El Pinar, seguint
el model de casal d’estiu, durant els mesos de
juliol i agost. Al voltant de 90 infants es podran
beneficiar d’aquest servei.
A banda de totes aquestes accions, el Consistori sufragarà íntegrament el projecte promogut per
l’entitat ASAV durant el mes d’agost a l’Escola
Montessori. Aquesta proposta, que va néixer
l’any passat com un servei de menjador per a les
famílies ateses per l’associació solidària, s’ampliarà ara amb activitats de lleure, de manera que
s'assimila al format de casal d’estiu.

A càrrec de Xavier Bassa (millor sommelier de Catalunya del 2012)
L’Ateneu, a les 19.30 h. Preu: 4 €

Dissabtes, 4, 11 i 18 de juliol
Cicle: ‘L’Estiu es viu al Celler’
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4 de juliol: Gemma Hume Quintet “Si canto
enrere” Jazz
11 de juliol: Anna Roig i l’ombre de ton chien
“Un pas i 1o i un pas” (gira d’estiu de celebració del 10è aniversari de la formació)
18 de juliol: WOM, jazz, bossanova, soul i
pop
Plaça del Celler, a les 22 h
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Tast de cerveses internacionals
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Divendres, 3 de juliol
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Dijous, 9 de juliol
Ecotaller: Sabó amb oli reciclat

Aprofita l'oli domèstic per a elaborar
el teu propi sabó. Inscripció prèvia al
correu electrònic: inforesidus@ajrubi.cat o al Telèfon Verd 900 130 130 (93
699 98 01 si es truca des d’un mòbil)
Centre Cívic La Cruïlla, de 18 a 19.30 h

Dilluns, 13 de juliol
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Ecotaller: Joguines amb materials reciclats

Construir jocs i joguines de manera creativa, partint de materials reciclats o residus. Inscripció a inforesidus@ajrubi.cat
o al Telèfon Verd 900 130 130 (93 699 98 01
si es truca des d’un mòbil)
L’Ateneu, de 18.30 a 20.30 h

Del 30 de juny al 23 de juliol
Activitats esportives per dones de 18 a 60 anys

Gimnàstiques dolces - dimarts (treball esquena, automassatge, peus,
sol pelvià) / Treball aeròbic - dijous (ritmes llatins, coreografia, ball en
línia, ball de saló)
Grup matí: de 9 a 10 h (sala Escardívol) / Grup tarda: de 19 a 20 h (pavelló de la
Llana. Preu: 20 €
-------------------------------------------------------Activitats esportives per homes i dones de més de 60 anys

Grup matí: de 10 a 11 h (sala Escardívol) / Grup tarda: de 18 a 19 h (pavelló de la
Llana. Preu: 12 €
Informació i inscripcions: Oficina d’Esport per a tothom (c. Joaquim Blume,
s/n, Escardívol. Tel.: 935888207/935887273.
Organitza: Esportiu Rubí Futbol Sala. Hi col·labora: Ajuntament de Rubí

Festa Major
2014
26, 27, 28 i 29 de
juny

Divendres 10, 17 i 24 de juliol
Cinema a la fresca
L’Ateneu, a les 22 h
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Gimnàstiques dolces - dimarts (treball esquena, automassatge, peus,
memòria amb jocs motrius) / Treball aeròbic - dijous (ritmes llatins,
coreografia, ball en línia, ball de saló)

