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Rubí tindrà serveis
relacionats amb el TGV
REDACCIÓ

Els terrenys del barri del 25 de
setembre previstos per a la
creació d’habitatge protegit es
reconvertiran en un espai relacionat amb probables serveis
terciaris relacionats amb
aquesta estació.

Sota el lema Stop al cop,
aquesta segona fase consta
de xerrades-col·loqui a càrrec
d’un monitor de l’Institut Fundació Guttmann. Des de la

eniu a les vostres mans el nou butlletí municipal La Ciutat. Ha canviat d’aspecte però el seu objectiu és el
mateix: que tots els ciutadans conegueu la feina que fem des
de l’Ajuntament per millorar Rubí.
A partir d’avui mateix, La Ciutat es publicarà cada quinze dies
dins el Diari de Rubí. El primer i tercer dijous de cada mes la
trobareu ocupant les 4 planes centrals d’aquesta publicació.
Las raons del canvi de format són econòmiques. A partir
d’ara, el cost del butlletí municipal es reduirà de forma important. Això no vol dir, però, que la seva qualitat hagi de canviar. Variaran algunes seccions amb l’única voluntat que
abans us expressava, la de millorar la informació que un ciutadà necessita del seu Ajuntament.
El dret a la informació és bàsic en qualsevol relació entre els
ciutadans i l’administració local, és per això que aprofito per
avançar-vos que l’acord assolit amb el Diari de Rubí no és l’únic que hem treballat en els darrers mesos.
En breu explicarem que Canal 50 tornarà a emetre amb continguts de la ciutat, gràcies a un conveni que l’Ajuntament
està acabant d’enllestir amb els responsables de l’emissora.
Això ens permetrà disposar d’un altre mitjà de comunicació
local que, juntament amb la nova versió de La Ciutat i de
Ràdio Rubí, farà que tos vosaltres estigueu informats en tot
del que passa a la ciutat, un dret que aquest consistori vol
que sigui una realitat.
Carme Garcia Lores
Alcaldessa de Rubí

que es construiran podran
absorbir el fluxe de trens previst.
Pel que fa a la zona del 25 de
Setembre on hi havia en projecte fer 500 habitatges, es
mantindrà una part per a
construir pisos, però la resta
de l’espai s’estudiarà dedicarlo a serveis relacionats amb la
nova estació del tren d’alta
velocitat.

pròpia experiència, trasllada
als escolars les conseqüències
dels accidents de trànsit i els
canvis que es produeixen en
l’entorn familiar i social.
Segons l'agent de la Policia
Local encarregat d'aquestes
classes, David Rodríguez, és
molt difícil mesurar el nivell
de sensibilització entre els
joves però s’ha detectat en els
darrers anys un canvi en les
conductes de circul·lació dels
joves. Les xerrades tenen una

durada aproximada d’una
hora i es desenvolupen al
Castell. Aquesta iniciativa
convida els joves a reflexionar
sobre lles actituds de risc en
la conducció. Els alumnes de
l’IES El Bullidor i Duc de Montblanc van assistir a les xerrades el 22 de gener. El dia 26
ho van fer els alumnes de
l’IES JV Foix i els alumnes de
l’IES La Serreta ho fan avui, 5
de febrer.

El consistori contracta 90
noves telealarmes per al 2004
L’Ajuntament de Rubí ha
contractat 90 noves telealarmes per al col·lectiu de
gent gran i persones amb
discapacitat. Amb aquesta
mesura, a finals d’aquest
any hi haurà 135 aparells
a la nostra població.
L’ampliació de telealarmes respon, segons la regidora de Serveis Socials i coordinadora de
l’àrea de Serveis a les Persones, Ana Mª Martínez, a “la
clara voluntat de l’equip de
govern d’apostar clarament per
la política social que repercuteix directament en un grup de
ciutadans que necessiten una
atenció específica”. Els aparells
de telealarmes garanteixen la

seguretat i la tranquil·litat a
persones grans i discapacitats
que han decidit quedar-se a
casa el major temps possible
sense requerir un recurs residencial. Per a la regidora de
Serveis Socials, “és molt
important que aquests ciutadans disposin de les eines
necessàries perquè, en cas d’emergència, puguin rebre assistència professional urgent”. La
regidora ha afegit que “el fet
de disposar d’un aparell que
permet una actuació ràpida a
nivell mèdic si fos necessari, fa
que la persona, tot i tenir
determinades
dificultats,
entén que el seu Ajuntament
es preocupa per la seva situació”.
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 L’alcaldessa ha
valorat molt
positivament el fet
que l’estació del TGV
estigui prop de Rubí,
pel que representa a
nivell estratègic per a
la ciutat.

Finalitza la segona fase de
la campanya “Circulem amb seny”
La segona fase de la
campanya de prevenció
d’accidents “Circulem
amb seny”, una iniciativa
municipal adreçada a
alumnes de secundària
(3r i 4t d’ESO), finalitza
avui, 5 de febrer.

Un canvi per
estalviar i continuar
informant

T

El fet que la futura estació del TGV s’instal·li
prop de l’Hospital
General de Catalunya, ha
propiciat que Rubí pugui
tenir serveis relacionats
amb aquesta estació,
segons va anunciar l’alcaldessa, Carme García.

La línia d’alta velocitat serà
tant de mercaderies com de
passatgers. Per a l’alcaldessa,
la confirmació que l’estació
estarà entre Rubí i Sant Cugat
és una bona notícia, “que fa
que Rubí torni a estar a l’eix
de les grans infraestructures
de la comarca, ens pot ajudar
a ser una ciutat molt important dins l’àrea metropolitana”. Tot i això, ha demanat
cautela perquè té dubtes
sobre si els tres ramals de via

OPINIÓ

Agenda
6

20 h a la Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Tertúlia literària: El otro
lado del mundo
A càrrec de l’autora Berta
Serra
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
22 h al Celler
Després de la pluja
de Sergi Belbel
Nova producció de
La Càmara Teatre-Rubí
Hi col.: Ajuntament de Rubí
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22 h al Celler
Després de la pluja
de Sergi Belbel
Nova producció de
La Càmara Teatre-Rubí
Hi col.: Ajuntament de Rubí
16.30 h al Casal de Gent
Gran
Ball en directe amb
Dolores Castro
Org.: Casal de Gent Gran
19 h al Celler
Després de la pluja
de Sergi Belbel
Nova producció de La
Càmara Teatre-Rubí
Hi col.: Ajuntament de Rubí

h al Casal de Gent
10 16.30
Gran
Ballet Xou del Casal de
Gent Gran de Can
Boada
Org.: Casal de Gent Gran
a la Biblioteca
11 18.30
Mestre Martí Tauler

2

Hora del conte:
Contes de pau: Contes
de colors i La rosa de
Sant Jordi
A càrrec de Carles
Alcoberro
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
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h a La Sala, Teatre
13 22.30
Municipal
Cinema VO La pelota
vasca
de Julio Medem
Preu: 4€
h al Celler
14 19
Després de la pluja
de Sergi Belbel
Nova producció de La
Càmara Teatre-Rubí
Hi col.: Ajuntament de Rubí
h al Casal de Gent
15 16.30
Gran
Ball en directe amb Leo
Rubio
Org.: Casal de Gent Gran
19 h al Celler
Després de la pluja
de Sergi Belbel
Nova producció de La
Càmara Teatre-Rubí
Hi col.: Ajuntament de Rubí
18.30 h a La Sala, Teatre
Municipal
Superrawal
Temporada estable d’espectacles
Preu:14€
h al Casal de Gent
18 16.30
Gran
Ball de Carnaval
Org.: Casal de Gent Gran
18.30 a la Biblioteca
Mestre Martí Tauler
Hora del conte: Pomes i
canons
A càrrec de Raquel Galeana
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler

2004
19 Carnaval
(Vegeu programa específic)
A partir de les 9 h i 15 h
El Rei Carnestoltes visita
les escoles de Rubí
De 17 a 18.30 h al Mercat
Municipal
VII Concurs de truites
Recepció de truites. Les
millors tindran un premi
amb vals de compra per
valor de 100 €, 50 € i 30
€
2004
20 Carnaval
(Vegeu programa específic)
A partir de les 9 h i 15 h
El Rei Carnestoltes visita les escoles de Rubí
18.30 h a la pl. Dr.
Guardiet
Carnaval 2004
Arribada i pregó de Sa
majestat en
Carnestoltes
A càrrec de La Industrial
Teatrera
18.45 h
Presentació-desfilada
dels participants al concurs de la rua de carnaval
19.45 h
Rua de Carnaval
(Vegeu programa específic)

La videoconferència
ANA BELÉN CINTAS
1r DE BATXILLERAT - IES LA SERRETA

El dia 26 de maig de 2003, a
l’Institut IES La Serreta, es va fer
una vídeoconferència amb dos
instituts, un de francès i un altre
d’alemany. Era la primera que es
feia des d’un centre públic de
secundària a Catalunya. Això formava part del projecte Comenius,
i va estar preparat per un grup de
professors.
Com anteriorment ja havíem fet
altres activitats conjuntament, com
veure una pel·lícula, o havíem tingut
correspondència amb alguns alumnes
d’aquests instituts, va ser més fàcil

entaular conversa sense problemes.
Els nervis, la timidesa i la vergonya
van fer que les primeres connexions
fossin una mica curtes i poc entenedores, però, de mica en mica, vam
començar a controlar-ho tot.
Vam parlar de la tolerància, de la
pel·lícula “L’Auberge Espagnole” (“Una
casa de locos”) i dels països propis de
cadascú, tant amb la web cam, com
amb el xat de sinera.
Aquesta activitat només s’ha fet aquí
a Rubí, cap centre de Catalunya l’ ha
fet abans, oficialment, des del
Programa d’Informàtica Educativa del
Departament d’Ensenyament.
Va ser una experiència molt divertida
i crec que tots repetiríem.

h a la pl. de la Nova
22 12
Estació
Diumenge de Carnaval
Passejada infantil
Amb el Rei
Carnestoltes, Pep Callau
i els Pepsicolen, Cia. La
Sinforosa i Amadeu i
cia.
12 h al pati del Castell
Activitats diverses:
tallers de maquillatge i
jocs infantils
18.30 h a La Sala, Teatre
Municipal
Teatre carnavalesc
Puppetry of the penis
(marionetas del pene)
(Espectacle per a majors
de 16 anys)
Preu: 12 €
h a la pl. Nova Estació
25 18.15
Dimecres de Cendra
Enterrament de la
sardina
Concentració del seguici
fúnebre
18.30 h Cercavila fins
l’Escardívol
Animació
19.15 h Sa majestat en
Carnestoltes pateix a la
foguera
20 h a l’Auditori del
Castell-Ecomuseu Urbà

Exposicions
Biblioteca Mestre Martí
Tauler
Del 2 al 28 de febrer
Cultura de la pau per a
un nou mil·leni
Org.: Rubí Solidari
Vestíbul de L’Escardívol
Fins al 15 de febrer
Perquè cadascú té el seu
estil... tria el teu
Alumnes de Ceràmica dels
Tallers d’Art
Org.: Tallers d’Art
Castell-Ecomuseu Urbà
Rubí, riera d’Identitats.
Un passeig per la història de la ciutat.
Exposició permanent

Sortides tutorials
Redacció
IES Duc de Montblanc
Els alumnes del 1r cicle d’ESO de
l’IES Duc de Montblanc van fer sortides de tutoria, el passat 25 de
setembre, amb l’objectiu de tenir
un primer contacte entre tots els
alumnes i els tutors per tal de
cohesionar el grup i de conèixer-se
millor entre ells. Aquesta primera
sortida s’emmarca dins del Pla
d’Acció Tutorial del nostre centre.
Els alumnes de 1r d’ESO van visitar el
Cim de les Àligues de Sant Feliu de
Codines. La sortida va ser de tot el dia
i va permetre fer dues activitats bàsiques:
-Visita de les aus rapinyaires comentada pels guies del centre.
-Contemplació de mostres de vol lliure
de les aus, amb l’explicació de les diferents parts del vol: aleteig, planejament i aterratge.
Finalment els alumnes van fer un concurs de dibuix que va guanyar Vanesa
Lázaro, alumna de 1r C.
En aquesta activitat van aprendre a
respectar el silenci que necessiten les
aus i a distingir aus rapinyaires diürnes
i nocturnes.
Els alumnes de 2n d’ESO van visitar les

ruines d’Empúries. Allí van poder contemplar les restes de la ciutat grega,
de la ciutat romana i el museu i van fer
un treball per a l’assignatura de ciències socials.
La sortida es va completar amb la visita del poble medieval de Sant Martí
d’Empúries i, a la tarda, encara hi va
haver temps per gaudir d’una estona
de bany a la platja.
Maite Garcia Varón, alumna de 2n A,
ens ho explica: La sortida que vam fer
a Empúries va ser molt interessant. De
la ciutat grega vam poder visitar les
torres de defensa, l’àgora i la factoria
de salaons, entre altres estances.
Seguidament vam visitar, a la ciutat
romana, la casa que devia pertànyer a
la família més rica, perquè era molt
gran i ,per dintre, contenia mosaics.
També vam visitar les restes de les termes, els temples, el fòrum…
Seguidament vam anar a veure l’amfiteatre i la palestra. Tot seguit, vam
visitar el museu i vam completar una
fitxa que els monitors ens havien
donat. Quan vam acabar, ens vam dirigir a Sant Martí d’Empúries, on vam
dinar. A la tarda, vam anar a la platja i
els més valents van banyar-se. Va ser
una sortida molt divertida!

Breus

El servei

El SAC: el primer contacto

La tarifa de
l’aigua

REDACCIÓN
El Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC) es el primer contacto que establecen los ciudadanos a
la hora de comunicarse
con el Ayuntamiento.
Este servicio es el primer interlocutor, el que
gestiona las comunicaciones, instancias, reclamaciones, etc. El objetivo del gobierno local es
ampliar y mejorar este
servicio para convertirlo
en ventanilla única
donde el ciudadano
pueda realizar todas las
gestiones que solicita.
El regidor de Administración
General, Josep A. Serra, ha
informado que durante este
mandato se consiga la ampliación del SAC, no sólo en servicios, sino también en personal
para mejorar aún más la atención al ciudadano. Esta
ampliación está relacionada
con el traslado del servicio al
edificio de la Pl. Pearson, para
lo cual aún no hay fecha. De
momento, según Serra, se
está trabajando ya “para que

el SAC sea una unidad en la
que se puedan realizar todas
las gestiones que necesita el
ciudadano”.
De hecho, prácticamente ya es
así, ya que funciona como
registro de entrada de todas
las instancias y comunicaciones escritas dirigidas al Ayuntamiento, registro de salida
que envía la propia administración, servicio de información, gestión del padrón municipal, respuestas a correos
electrónicos, canalización de
las gestiones a los servicios,
algunos trámites, etc.

También se encuentra dentro
de esta unidad la Oficina Municipal de Información al Consumidor, cuyas funciones son la
información, mediación y tramitación de las quejas de los
ciudadanos en materia de consumo. El teléfono 010 es también otro de los elementos
importantes de esta área, y
que se reestructurarà próximamente.
Actualmente, el SAC funciona
de 9 a 18 h de lunes a viernes
y los sábados de 9 a 13 h.

Pressupost municipal 2004
Josep M. Castro, serà restrictiu degut
a la delicada situació econòmica que
pateix l’Ajuntament.

INGRESSOS
2004
Cap. I (Impostos directes)
23.086.702
Cap II (Impostos indirectes)
3.593.557
Cap. III (taxes i altres)
6.544.504
Cap IV (transf. corrents)
13.985.283
Cap V (Ingr. patrimonials)
1.036.659
Cap VI (alienació invers. reals)
pendent*
Cap VII (transf. capitals)
pendent*
Cap VIII (actius financers)
162.020
Cap IX (passius financers)
1
total ingr.
48.408.726

2003
21.563.105
2.384.000
6.065.868
12.887.531
749.323
5.632.899
1.963.346
138.030
3.005.061
54.389.163

DESPESES
2004
Cap. I (despeses de personal) 19.719.174
Cap II (béns corrents i serv.)
18.829.882
Cap. III (despeses financeres) 2.099.451
Cap IV (transf. corrents)
3.103.184
Cap VI (inversions reals)
36.800*
Cap VII (transf. de capital)
0
Cap VIII (actius financers)
166.020
Cap IX (passius financers)
3.986.002
total despeses
47.940.513

2003
17.559.185
15.518.611
1.933.635
4.095.832
10.634.773
0
132.020
3.356.621
53.230.677

El pressupost que va passar pel ple inclou els
ingressos ordinaris i les
despeses, però no es van
pressentar les inversions
previstes per a l’exercici
2004. En aquest sentit, el
regidor d'hisenda va avançar que es tracta d'uns
pressupostos realistes en
què les inversions aniran
presentant-se i aprovantse en la mesura que hi hagi
diners per poder-les executar. És previst que al Ple
del mes de febrer aquest
capítol pugui ser presentat.

Dues noves
línies
d’autobús
urbà
Rubí disposa de dues noves
línies d’autobús urbà. Una
que fa el recorregut del
marcat municipal al mercadal i l’altra que enllaça l’estació amb el polígon industrial de la Llana. El consistori aposta així per una
estensió i millora de la xarxa
de transport públic de la
ciutat, segons el regidor de
Medi Ambient, José Antonio
Quesada. La primera nova
línia surt del mercat municipal, els dissabtes que hi ha
mercadal, de les 9 del matí
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Cens
electoral
Un total de 49.704 rubinencs podran exercir, el proper 14 de març, el seu dret
a vot. Cal assenyalar que,
per a les eleccions del 14 de
març, hi haurà alguns canvis significatius. Els més
importants
són
els
següents: Els rubinencs que
el mes de novembre van
votar al Castell, ho faran a
l’IES El Bullidor. Els electors
que en els darrers comicis
van votar a La Sala, al Centre Cívic de la Zona Sud i al
districte 3 secció 7 del barri
del 25 de Setembre, votaran, a partir d’ara, al Centre
de Dia de Salut Mental del
carrer Pitágoras, número 4.
I per últim, els votants de
l’edifici de Serveis Econòmics, situat davant de l’Ajuntament, dipositaran el
seu vot a la nova seu de
l’Associació de Veïns del
Centre, al carrer Vapor,
número 21.

LA CIUTAT 22 DE GENER DE 2004

El Ple del mes de desembre va aprovar el pressupost per a l’exercici del
2004, un pressupost que, segons el
regidor de Serveis Centrals i Hisenda,

La nova tarifa de l’aigua ja
ha entrat en vigor a Rubí.
Aquesta preveu una rebaixa
mitjana del preu de l’aigua i
pretén potenciar-ne l’estalvi. El regidor de Medi
Ambient, José Antonio Quesada, ha manifestat que la
nova estructura tarifària s’ajusta més al consum real.
Per articular la nova quota,
la Regidoria s’ha basat en
criteris ecològics i socials.
La quota fixa del servei és
de 2,50 euros al mes, una
de les més baixes de l’àrea
metropolitana. A partir d’aquí, s’han establert quatre
trams de consum per fixar
els preus variables. A partir
d’un consum de fins a sis
metres cúbics d’aigua es
cobran 0,41 euros, un 15%
menys que en anys anteriors. Per un consum de sis
a dotze metres cúbics, el
preu és de 0,57 euros; de
sis a divuit, és de 0,83
euros i per més de 18,
d’1,19 euros. Fins ara, la
quota de l’aigua s’establia
en funció del tipus d’habitatge i unitat faminiliar. Ara,
segons Quesada, es pretén
que la gent que gasti
menys, també pagui menys.
La nova tarifa també preveu
una reducció del 50% de la
quota per als jubilats amb
ingressos no superiors al
sou mínim interprofessional
i del 25% per als sous una o
dues vegades superiors al
sou mínim.

a les 13.40 h, cada hora als
minuts 20 i 40, i del mercadal de les 9.12 a les 13.52
h, als minuts 12, 32 i 52. El
servei és gratuït i va començar a funcionar el dissabte
17 de gener. Les parades
estan situades al carrer de
Cal Gerrer, Edison i Antoni
Sedó. Amb aquesta línia,
s’uneixen dos grans espais
comercials, segons Quesada. L’altra línia de nova
incorporació fa el trajecte
estació - la Llana. L’autobús
surt de l’estació a les 5.35 h
i arriba a la Llana, concretament davant de l’empresa
BJC, un quart d’hora més
tard, fent parades pel camí.
De tornada, surt un autobús
de la Llana a les 14.22 h.
Aquest servei funciona a
partir de primers d’aquest
mes de febrer, tots els dies
feiners, exceptuant el mes
d’agost. El regidor de Medi
Ambient ha exposat la
necessitat de cobrir aquest
tram específic per donar
servei als treballadors de la
zona. Aquesta segona línia
és de pagament. Una vegada hagin passat sis mesos
de funcionament d’aquests
nous serveis, se’n farà una
valoració per tal de pactar
possibles noves ampliacions.

Plens i comissions
Serveis territorials
El Ple celebrat el passat 29 de gener
va aprovar inicar l’expedient d’expropiació de la finca pertanyent a
Palmira Pi Gelabert, la qual està
situada dins l’àmbit del Pla parcial
d’ordenació de la Zona Est-subsector Nord, Sector Y.

Serveis urbans i
Seguretat
El Ple va donar compte de la resolució adoptada per la Comissió de
Preus de Catalunya, ratificant les
tarifes aprovades per l’Ajuntament
de Rubí en el Ple del desembre de
2003, i que suposa un augment global del conjunt del sistema tarifari
respecte a l’aplicat l’any 2003 d’un
2% a un 2,5%. D’altra banda,
també es va acceptar la subvenció
concedida per la Dirección General
de Cordinación con las Haciendas
Locales del Ministerio de Economia y
Hacienda, per un import de 92.840
€, com a subvenció per a l’any 2002,
com a part del dèficit en el transport
col·lectiu urbà de la ciutat de Rubí.

Serveis Centrals
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El Ple va aprovar la modificació pressupostària núm. 01/2004 per aconseguir majors ingressos, la qual
s’exposarà al públic pel termini
reglamentari de quinze dies hàbils i
al Butlletí Oficial de la Província.
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Junta de Portaveus
El Ple va aprovar per unanimitat una
moció que fa referència a les línies
d’alta tensió que travessen el municipi. La moció, a instàncies de la
Comissió Cívica contra les Línies
d’Alta Tensió de Rubí, recull els
següents acords: assumir els criteris
del Pla d’Energia a Catalunya en
l’horitzó de l’any 2010, que cal
adaptar a les circumstàncies específiques del municipi de Rubí, un dels
més afectats de Catalunya, i pel que

fa a les línies elèctriques de mitjana
i alta tensió en zona urbana es proposa la no construcció de noves
línies elèctriques en zones urbanes
que tinguin per finalitat donar servei
a municipis veïns, sempre que tècnicament sigui viable, la no construcció de noves línies de 220 a 400 kV;
el soterrament progressiu de les
línies d’entre 1 i 110 kV i el desplaçament progressiu de les actuals
línies de 110, 220 i 400 kV. En segon
lloc, la moció proposa buscar un itinerari alternatiu a les actuacions
previstes a l’avinguda de l’Electricitat per tal que les línies de 25 kV
que s’hi volen instal·lar no transitin
per zones urbanes, sempre que tècnicament sigui viable. D’altra banda,
proposa signar un conveni amb la
Direcció General d’Energia i Mines
de la Generalitat de Catalunya per
elevar a projecte executiu el desplaçament de la línia de 220 kV de Can
Fatjó, concretar les solucions factibles de la línia de 220 kV de l’avinguda de l’Electricitat i proposar, i
sota quines condicions, la unificació
de les dues subestacions de Can
Jardí i Can Pi de Vilaroch.
La moció també recull, com a
acords, confirmar els compromisos
adoptats en els Plens Municipals de
17 de novembre de 2000, i la
Declaració Política i Social per a la
Resolució de les Problemàtiques
Associades a la Xarxa Elèctrica de
Rubí, de 5 de març de 2001, pel que
fa a la necessitat de treball conjunt
entre els organismes de l’Ajuntament i la Comissió Cívica contra les
Línies d’Alta Tensió per a la resolució
d’aquesta
greu
problemàtica.
Redactar una normativa municipal
que permeti limitar, d’una manera
raonable, la proximitat dels edificis
de nova construcció a les línies d’alta tensió. Encarregar un inventari de
totes les línies aèries de 1 a 66 kV
existents en el sòl no urbanitzable,
fomentar a través de convenis amb
les companyies elèctriques l’adequació tècnica de les línies elèctriques existents en el sòl no urbanitzable; tendir, mitjançant convenis
amb les companyies elèctriques, al
soterrament progressiu de les línies
elèctriques actuals situades en sòl
no urbanitzable, a més d’incloure les
conclusions dels estudis i els dictàmens posteriors, en el futur Pla
Especial de Protecció del Sòl No
Urbanitzable i en la elaboració del
nou Pla General d’Ordenació
Urbana, així com continuar impulsant les tasques de la Declaració de
Rubí, amb la intenció d’incorporar a

més municipis de Catalunya, el
Parlament,
la
Federació
de
Municipis, la Generalitat i les plataformes ciutadanes que lluiten per
solucionar els greus problemes que
generen les línies elèctriques.

Mocions del grup
municipal del PP
Es va aprovar per unanimitat la
moció presentada pel PP sobre l’abocament d’aigües a la via pública
en la qual es demana procedir a
establir una ordenança municipal
pròpia sobre abocaments d’aigües a
la via pública o adaptar les ordenances ja existents, de manera que
quedi recollida aquesta problemàtica
i s’estableixi una normativa específica sobre el tema que s’ajusti a la
realitat i prevegui drets i deures dels
ciutadans amb les sancions perti-

Moció del grup
municipal d’UPR
La moció presentada per Units per
Rubí sobre controls de l’Ajuntament
sobre els edificis construïts i gestionats per PROURSA no va prosperar.

Moció del grup
municipal d’ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
va presentar una moció sobre el
desequilibri fiscal que proposa que
es doni suport institucional al
col·lectiu format per persones i entitats de diferents afiliacions i sensibilitats amb un valor compartit en el
Col·lectiu per a la Correcció del
Desequilibri. Aquesta moció va ser
aprovada amb els vots a favor de
tots els regidors, a excepció dels
d'Units per Rubí, que es van abstenir, i dels del PP i del regidor socialista, José Antonio Quesada, que hi
van votar en contra.

Moció del grup
municipal d’ACR
Tampoc va prosperar la moció presentada per Alternativa Ciutadana
de Rubí sobre la modificació de la
temporització i el procediment en
la presentació de mocions.
nents, vetllant pel seu acompliment.
Pel que fa a la moció sobre el transport urbà i interurbà, va comptar
amb els vots a favor de tots els
grups municipals excepte UPR i ACR,
que es van abstenir. Els acords que
recull la moció són els següents:
procedir a la revisió immediata dels
nivells de contaminació acústica i
mediambiental de tots els vehicles
de transport públic urbà i interurbà
fets servir a la nostra ciutat. Prendre
les mesures necessàries per tal de
garantir parades o aturades no
superiors al 2 minuts en les parades
establertes dins el nucli urbà, garantir que a les parades o aturades que
superin els 2 minuts, el conductor
del vehicle apagui el motor. No
incomplir la normativa de contaminació acústica i mediambiental,
assegurant el correcte descans dels
veïns i procedir a fer un estudi tècnic per tal de modificar, si s’escau,
els punts de parada o aturada dins
el nucli urbà i les zones habitades, a
fi de complir aquests punts anteriors.

Moció d’Alcaldia
Es va aprovar per unanimitat la
modificació de composició dels organismes autònoms Institut Municipal
de Comunicació (IMCO), Institut
Municipal de Medi Ambient (IMMA) i
Institut Municipal de Promoció
Econòmica i Social (IMPES).
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