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Territorio y Servicios Urbanos,
grueso de las inversiones
de 2004

En el pleno del pasado mes de abril se aprobó un
montante de 300 millones de pesetas (1.803.036
euros) destinados a inversiones urgentes en Rubí
para el año 2003. En el último pleno, celebrado el
pasado 28 de mayo, se ha aprobado el desglose
de estas inversiones, cuyas partidas mayoritarias
han sido destinadas a las áreas de Territorio y
Servicios Urbanos y Seguridad, aunque también
se destinan algunas de ellas a inversiones para el
IMPES.

Inversiones
ÁREA

Territorio

PROYECTO

PRES. €

2a. fase. Sot. Líneas Av. Flors

68.110

1.1332.550

Colector Av. Castellbisbal

15.025

2.500.000

Colector Alzamora

15.025

2.500.000

Remodel. Espona

77.101

12.828.526

Rehabilit. Actual escola bressol
Cubierta F.Calvo

PRESS.

PTAS.

90.151

14.999.864

180.304

30.000.000

Rehabilitación Casino (1. fase)

180.000

29.949.480

PGOUM 1ª fase
Estudios técnicos urbanísticos
(Telef,Geotécnics, etc.)

300.506

49.999.991

30.000

4.991.580

Ilum. Rot. Ctra. Sab.

44.164

7.348.271

Plan prev. Incendios forestales

90.152

15.000.000

Aire acond. Castell

24.000

3.993.264

3.000

499.158

Rampa Castell

60.500

10.066.353

Serv. Urbans Vehiculos Seguridad Urbana

Adecuación Mercado

53.041

8.825.280

i Segur.

39.722

6.609.185

300.506

49.999.998

36.000

5.989.896

Infraestructuras fiestas
Mejoras Plazas y Parques
Señalización urbaniz./Polígonos

IMPES
TOTAL

Infraestructuras y Mat. técnico Policia 78.531

13.066.550

Inv. Escola taller Celler

94.359

15.700.000

Maquinaria talleres Impes

22.838

3.800.000

1.803.036

299.999.948

también aquellas actuaciones que el
Ayuntamiento ha de impulsar de
manera urgente para poder optar a
diferentes subvenciones de entidades supramunicipales.
Inicialmente, la previsión era disponer de 600 millones de pesetas en
inversiones para el año 2004, pero
según el regidor de Hacienda, Josep
Manel Castro, 300 de estos millones
estaban destinados a la compra de
mobiliario y otros bienes corrientes.
Los 300 millones de inversión restantes son los que ahora han quedado desglosados y de los cuales se ha
dado cuenta en el pleno de mayo.
Castro ha apuntado también que el
equipo de gobierno desearía haber
presentado una propuesta de inversiones más ambiciosa, pero que el
estado de las cuentas municipales
no lo hacía posible en este momento. En su opinión, las inversiones
que se realizarán durante 2004 servirán para acometer algunas actuaciones que se consideran urgentes, y
para proyectar las inversiones de
futuro.
La modificación presupuestaria que
prevé estas inversiones fue aprobada en el pleno con los votos favorables del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) y Convergència i
Unió (CiU). El resto de fuerzas políticas, incluida Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), también miembro del equipo de gobierno, se abstuvieron en la votación.  Redacción
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Entre estas inversiones urgentes
necesarias para la ciudad, destacan
especialmente las correspondientes
al Plan de Prevención de Incendios
Forestales, a las mejoras en parques
y jardines, a la iluminación de la
rotonda de la carretera de Sabadell,
a la mejora de la señalización viaria
en urbanizaciones y polígonos, y a la
rehabilitación de la Guardería Municipal, entre otras. En esta partida de
300 millones de pesetas se recogen

Agenda
5

9

10

19 h c. Orso, 2
Homenatge a Rafael
Alberti
amb els poetes José
Martín, Ramiro Caiza, Mª
Carmen Pérez, Octavio
Collins Jones, Mª Carmen
Roig, Bendi Suárez,
Guillermo Pizarro i José
Rodríguez
Org.: CCA La Alcazaba
18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Conte sobre el medi
ambient
a càrrec de Raquel
Galeana
20 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Xerrada: El diàleg
interreligiós i la construcció de la cultura de
la pau
a càrrec d’Isabel Herrera
(membre de l’Associació
UNESCO per al diàleg
interreligiós)
10 h Club de Petanca Les
Torres-Rubí
XXIV Campionat de les
6 hores de Petanca
dels casals de gent
gran
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí

d'Atletisme de Rubí
Reunió de fons
Org.: UAR i Ajuntament
de Rubí
h La Sala, Teatre
20 18.30
Municipal
Temporada Estable
Patas arriba
amb Amparo Moreno
Preu: 14 euros
16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe amb Leo
Rubio
h Casal de Gent
23 21.30
Gran de Rubí
Revetlla de St. Joan:
Sopar i ball
h plaça Marquès de
24 19
Barberà
Audició de Sardanes
amb la Cobla Marinada
Org.: Foment de la
Sardana
h Biblioteca Mestre
25 21
Martí Tauler
Recital de poesia:
Locas mujeres ciertas
a càrrec de Teatre Lauta
Lectura: Petra Jiménez i
Lidia Montero

h La Sala, Teatre
11 22.30
Municipal

Exposicions

Cinema VO: Lejano
Dtor.: Nuri Bilge Ceylan
Preu: 4 euros

EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ
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Espais de Relació
Fins al 4 de juliol
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges
d’11 a 14 h
Org.: Ajunt. de Rubí

Tres estudiants
rubinencs
guanyen
el Premi de Vídeo
Escolar de Catalunya
Els estudiants rubinencs Xavier Tomàs, Enriqueta Moreno i Marc Galceràn, que estudien al IES Angeleta Ferrer i Sensat de Sant Cugat, han estat els guanyadors dels
Desens Premis de Vídeo Escolar, convocats per la conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’obra premiada és un curtmetratge titulat Levi, un homenatge
a la figura de Primo Levi que critica la mentalitat nacional-socialista i que convida a
reflexionar sobre l’actualitat, alhora que és també una crítica a la ignorància envers
els més desfavorits i a la manca de comunicació entre les persones. Els Premis de
Vídeo Escolar són els més
importants de tot l’Estat,
amb una dotació total de
28.800 euros en premis. El
Lliurament dels guardons,
que es va celebrar a l’auditori Winterthur de l’Illa
Diagonal, va estar presidida per la consellera d’Educació, Marta Cid.

BIBLIOTECA
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MESTRE
MARTÍ TAULER

h c. St. Pere, 13
12 17.30
Conferència: Sinfonia
de la vida
a càrrec de Juan Cortés
Org.: ST Rama Viveka
h Casal de Gent
13 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe amb
José Ramírez
Org.: CGGR

Mirades en diàleg
Coneixement de les religions presents en el nostre país
Del 4 al 30 de juny
Org.: Associació UNESCO
pel diàleg interreligiós

AULA CULTURAL DE LA
CAIXA DE TERRASSA
Olis, dibuixos, collages
i fantasies de bartomeu cucurull
Del 13 al 23 de juny
Feiners, de 18 a 21 h;
festius, de 12 a 14 h i de
18 a 21 h

ANTIGA

h Biblioteca Mestre
16 18.30
Martí Tauler
Conte d’estiu
a càrrec de Raquel
Galeana
h Casal de Gent Gran
18 11
de Rubí
Entrega de premis del
V Torneig Social de
Domino
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí
h Pistes d'Atletisme de
19 18
Can Rosés
III Gran Premi

ESTACIÓ

Guinovart, memòria
del blau
de Josep Guinovart
Del 18 de juny al 25 de
juliol
Inauguració: 18 de juny
a les 20.30 h
De dimarts a dissabte de
18 a 20.30 h; diumenges
i festius de 12 a 14 h i
de 18 a 20.30 h
Visita comentada: diumenge, dia 27 a les 18 h

EL

CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ

cartells de festa major
Del 22 de juny a l’11 de
juliol
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges
d’11 a 14 h
Org.: Ajunt. de Rubí

Els grups de treball del PEC comencen
les sessions
El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) continua el seu procés amb els grups de treball que discutiran aspectes com l’oferta educativa a la ciutat, l’educació per als
adults, en el lleure, en relació amb la família, etc. A aquests debats, que es fan a
diversos llocs de la ciutat, també es pot participar a través d’Internet.
Els grups de treball que s’estan fent són:
•
L’OFERTA EDUCATIVA
Dimecres 12, 19 i 26 de maig, de 19 a 21h
CEIP Pau Casals
•
MÓN LABORAL I EDUCACIÓ D’ADULTS
Dimarts 11, 18 i 25 de maig, de 19 a 21h
RUBÍ+D
•
L’EDUCACIÓ I LA FAMÍLIA
Dijous 13, 20 i 27 de maig, de 19 a 21h
IES La Serreta
•
EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Dimarts 1, dijous 3 i dimarts 8 de juny de 19 a 21h
CEIP Maria Montessori
•
L’EDUCACIÓ EN VALORS
Dilluns 10, 17 i 24 de maig, de 19 a 21h

Notícies

Inscripcions als cursos
de transició al treball
El PTT està adreçat a joves entre 16 i 25 anys
El Pla de Transició
al Treball (PTT)
acaba d’iniciar el
camí cap al nou curs
amb el període de
preinscripció per a
l’any vinent, que
serà el tercer
d’aquest programa,
adreçat a formar a
tots els joves entre
16 i 25 anys que no
tenen una titulació
en ESO i volen
accedir al mercat
laboral. En els dos
anteriors cursos
han rebut formació
un total de 52 joves.

la restauració un 70,5% del
joves que van fer el curs
d’auxiliar de cuina, mentre
que la resta han decidit continuar estudiant. Pel que fa al
sector de la indústria química, el 57% dels joves que van
fer aquest curs es troben treballant i la resta estudiant. La
proposta que el PTT fa als
joves, mitjançant l’atenció
individualitzada, és que coneguin directament el món
laboral, les professions existents i els recursos per acce-

dir a un lloc de treball, a la
vegada que realitzen una formació que els faciliti l’accés al
mercat laboral en col·laboració amb empreses on realitzen pràctiques. El PTT, que a
la nostra ciutat es troba ubicat a l’IES Duc de Montblanc
a l’av. de Can Fatjó s/n, està
organitzat pel Departament
d’Ensenyament i de Treball
de la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Rubí.
 Babel Gimeno

L’Ajuntament, en col·laboració amb la consultora
EPISE, està elaborant un Pla Integral de Formació per
a Adults (PIFAR) per tal de definir les necessitats específiques per a aquest sector de població, tant pel que fa
a formació contínua com a les instal·lacions en què
aquesta s’ofereix. Aquest pla, en el qual l’Ajuntament
és pioner respecte a altres poblacions de la nostra
comarca, vol “dignificar la formació d’adults a la nostra ciutat amb millors instal·lacions i una oferta de formació adequada”, segons el regidor d’Educació, José
Antonio Quesada. La consultora EPISE és l’encarregada de l’elaboració d’aquest pla que, amb tota probabilitat, es començarà a aplicar el 2005. EPISE és una
empresa dedicada a dissenyar solucions formatives a
mida, ja siguin seminaris específics, cursos concrets,
etc. En el cas de Rubí, EPISE està elaborant el Pla de
Formació a partir d’una jornada de treball interdisciplinari que es farà a la nostra ciutat el pròxim 18 de juny
al Rubí + D. “En la jornada participaran tots els actors
implicats en la formació a la ciutat”, indica la responsable de l’empresa, Pau Farràs, es a dir, des de l’IMPES, l’Escola d’Adults, el Pla de Transició al Treball
(PTT) o els Serveis Socials Municipals, fins a representants de col·lectius de joves, dones o aturats, entre
d’altres. L’objectiu principal d’aquesta jornada, segons
Farràs, és “que tothom faci les seves aportacions a
aquest pla”, a partir del treball que s’està fent des del
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) sobre aquest tema,
on s’està treballant des d’una vessant participativa l’educació permanent i d’adults, i que aquestes propostes
que es facin des del PEC siguin validades per part dels
assistents a la jornada.
Un altre dels aspectes que el pla vol definir és la “creació d’un únic centre de formació d’adults a la nostra
ciutat, per tal de dignificar aquesta formació amb unes
instal·lacions adequades”. Aquest centre es podria ubicar “a l’actual institut El Bullidor”, un cop aquest hagi
estat traslladat a Ca n’Oriol cap al gener de 2005,
segons el regidor d’Educació. La presentació del Pla
Integral de Formació d’Adults de Rubí (PIFAR), que
compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es podria fer al setembre d’aquest any i, després,
es començaria a implementar en funció de la seva temporalització.  B.G.

Breus
L’alcaldessa demana millores
a la consellera Simó
L’alcaldessa de Rubí, Carme García, acompanyada
dels tinents d’alcalde Anna Mª Martínez i Francesc
Sutrias, s’ha entrevistat amb la Consellera de Benestar i Família, Anna Simó, per renegociar el conveni
marc signat entre l’Ajuntament de Rubí i la Generalitat de Catalunya, renegociació que passaria per l’increment de personal de Serveis Socials d’atenció
primària. L’alcaldessa ha explicat que els recursos que
actualment es donen a Rubí “estan pensats per una
població de 25 mil habitants, gairebé tres vegades per
sota de les necessitats reals”. La tinent d’alcalde i
regidora de Serveis Socials, Anna Mª Martínez, ha
denunciat que els convenis entre l’Ajuntament de Rubí
i l’administració autonòmica no s’han millorat en els
darrers anys. Rubí també es troba per sota de la mitjana catalana i comarcal pel que fa al nombre de places residencials per a gent gran. Per aquesta raó, l’alcaldessa ha demanat una segona residència pública.
Al mes de setembre l’administració autonòmica confirmarà si es destinen més diners a Rubí després de
fer un estudi de necessitats dels ajuntaments catalans. En la trobada també s’ha posat sobre la taula la
possibilitat que la Generalitat col·labori econòmicament en la posada en marxa d’una llar tutelada per a
persones amb disminució.

vocatòria, ja que s’ha doblat la participació en el
concurs, tenint en compte que fins ara participava
una mitjana d’uns 200 a 300 nens i joves rubinencs.
Aquest increment de participació ha estat possible
gràcies a una major implicació de les escoles de
Rubí i al grau de coneixement de l’obra de Salvador
Dalí per part dels participants. Els finalistes d’aquest
concurs han estat, en categoria de nens: Nicole Flores (6 anys), Rubén Ferrer (9 anys) i Ariadna Ibáñez (11 anys). Pel que fa a la categoria de joves:
Anna Kreplak (15 anys), Laura Ortiz (13 anys) i
Verónica Fernández (12 anys).

Conferència sobre la demència

El 10è concurs de punts
de llibre dobla la participació
Kevin Sánchez, de 9 anys, i Irina García, de 12, són
els guanyadors de la 10a edició del Concurs de
Punts de Llibre, el nom dels quals es va fer públic el
26 de maig a la Biblioteca Mestre Martí Tauler.
Aquest premi, adreçat a nens d’entre 5 i 11 anys,
així com a joves de 12 a 16 anys del municipi,
enguany s’ha centrat en un personatge del món de
l’art com Salvador Dalí. El jurat ha hagut de decidir
els guanyadors d’entre un total de 567 punts de llibre. Aquesta xifra reflecteix el gran èxit de la con-

L’Ajuntament de Rubí, la Coordinadora Rubinenca
d’Associacions de Veïns (CRAV) i l’Associació Vallès
Amics de la Neurologia (AVAN), van organitzar el
passat 7 de maig una conferència sota el títol
“Demència: aspectes mèdics i legals”. Aquesta trobada va tenir lloc a les 19.30h a l’Auditori de l’edifici Rubí Desenvolupament (Rambleta Joan Miró,
s/n). Els ponents de la conferència van ser la doctora Immaculada Navas Vinagre, neuròloga de
l’Hospital Mútua de Terrassa; i el professor de Dret
Civil de la Universitat de Barcelona, Carlos Villagrasa Alcaide. Els organitzadors s’han mostrat satisfets
de l’elevat nombre de ciutadans que van assistir a
la conferència.
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El PTT és un programa de
garantia social, que dura tot
un any d’octubre a juny,
desenvolupat per proporcionar als nois i noies recursos
personals i professionals que
els permetin o bé trobar una
feina, o bé retornar al sistema educatiu després d’haver
cursat alguna de les dues
especialitats que es fan a
Rubí: auxiliar d’indústries
químiques i auxiliar de cuina i
serveis de restauració. Al
curs de l’any passat, van trobar feina dintre del sector de

Per rebre informació i formalitzar les inscripcions, cal concertar entrevista prèvia al
telèfon del PTT (93 699 46 54), de dilluns a
divendres de 9 a 14 h.

L’Ajuntament prepara un
Pla Integral de formació
d’adults

Plens i comissions

Notícies

El Ple de maig dóna el tret
de sortida als treballs
de revisió del PGO
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L’equip de govern
ha informat en
Junta de
Portaveus del
calendari previst
per tancar
la revisió del Pla
General
d’Ordenació
(PGO).
Un calendari que
ha començat el
28 de maig amb
el Ple ordinari
d’aquest mes, on
s’ha aprovat
l’inici dels
treballs d’Avanç
de Revisió que
previsiblement es
tancaran al maig
de l’any 2005.
Un any més tard, l’abril de
l’any 2006, es preveu l’aprovació provisional de la revisió
del PGO. En aquest procés
destaca la creació d’un
Comissionat al mes de
setembre coincidint amb
l’adjudicació dels treballs de
revisió a l’empresa consultora guanyadora del concurs
públic convocat per l’Ajuntament.
El
Comissionat
dependrà d’Alcaldia i tindrà
com a responsable polític el
tinent d’alcalde de Serveis
Territorials, Joan Manel Fernández Barrios.

Les mocions
Serveis territorials
Es va aprovar per unanimitat la moció que feia referència
al text refós de la modificació del Pla Parcial de Cova Solera Oest

Obres i Serveis
Subvenció a Transport Públic, SA, que farà, per a l’any
2004, un total d’1.050.498,96 € que es satisfaran en
quantitats mensuals

Serveis a les persones
Les dues mocions presentades per Serveis a les Persones
es van aprovar per unanimitat: sol.licitar la incorporació
de l’Ajuntament de Rubí a l’Associació Internacional de
Ciutats Educadores era una d’aquestes i, en segon lloc, es
va rafificar l’acord de la Junta de Govern Local sobre criteris i barems de puntuació per a la reducció del preu
públic de les escoles municipals i de l’espai Creixença de
l’Escola Bressol Municipal.

Francesc Aldabó guanya el concurs
de cartells de Festa Major 2004

Tots els grups municipals van votar a favor de l’inici de la
revisió del PGO, excepte ERC, que es va abstenir i, per
unanimitat, es va aprovar la moció que feia referència al
dret al sufragi secret dels invidents

El cartell de Francesc Aldabó, amb el lema “Espetec”, és el
guanyador aquest any del concurs de cartells de Festa Major,
en categoria d’adults, que organitza l’Ajuntament de Rubí. La
convocatòria ha aplegat 112 treballs de les diferents categories. El cartell guanyador va ser triat, el 25 de maig, per un
jurat format per reconeguts professionals del sector gràfic, el
guanyador de l’anterior edició del concurs, Miquel Cardona, i
el regidor de Cultura, Moisès Rodríguez. Francesc Aldabó
rebrà un premi metàl·lic de 800 €, ja va ser el guanyador del
cartell de carnaval 2004. Aldabó és un rubinenc de 25 anys,
graduat superior en Disseny Gràfic. Va cursar estudis a les
escoles d’art de Sant Cugat i Terrassa i ha exercit professionalment a diferents estudis publicitaris. El Castell-Ecomuseu
Urbà exposarà els cartells guanyadors de les diferents categories i una selecció dels participants entre els dies 22 de
juny i 11 de juliol.

Moció del grup
municipal del PP

Dia Mundial del Medi Ambient

Serveis Centrals
A més d’una modificació pressupostària i de l’aprovació de
les inversions per a l’any 2004 (vegeu portada), també es
va aprovar, el conveni col.lectiu i pacte de condicions per
al personal de l’Ajuntament per a l‘any 2004.

Mocions de la Junta de
Portaveus

La moció presentada pel grup municipal del PP sobre l’increment dels carburants no es va aprovar.

Moció del grup municipal d’UPR
Tampoc es va aprovar la moció sobre l’arranjament de la
vorera entre Rubí i Sant Cugat que va presentar UPR.

El proper dissabte se celebra el Dia Mundial del Medi
Ambient amb la realització de tallers i activitats ambientals com reciclatge de diaris, construcció de joguines amb
materials de rebuig, activitats per a infants, el dòmino
gegant, etc. Aquestes activitats tindran lloc entre les
17.30 i les 20.30 h al passeig Francesc Macià.
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