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La nueva recaudación municipal
Josep M.
Castro, regidor
d’Hisenda

A partir del 1 de abril, los ciudadanos pagarán
sus impuestos a través del Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
(ORGT). Con este nuevo servicio, según Josep
M. Castro, regidor de Hacienda, además del
ahorro en costes, “el nuevo servicio que se
prestará al ciudadano supone un salto cualitativo importante”, ya que se podrán gestionar
los tributos también por Internet.

Otra de las ventajas de este cambio,
según el regidor de Hacienda, es la
economía de tiempo y desplazamientos para el ciudadano o las empresas, por ejemplo, en el momento de
tramitar la matriculación de un vehículo, ya que la Diputación dispone de
oficinas cerca de las instalaciones
donde se gestiona. Además, por lo
que se refiere a la vía ejecutiva, la
ORGT también tiene mayores posibilidades ya que ha subscrito convenios con otras administraciones
(Seguridad Social, Hacienda, etc.).

Este organismo de la Diputación de
Barcelona, que gestiona el cobro de
impuestos de más de 280 municipios
de la provincia, facilita tanto al
ciudadano como a las empresas el
acceso a través de su web:
http://orgt.diba.es, donde informa de los tributos pendientes de
pago, las diferentes fórmulas, domiciliación, transferencias, la expedición del certificado digital, etc. También se creará un enlace a esta página de la ORGT desde la web del
Ayuntamiento de Rubí (www.rubiciutat.net).

En definitiva, según Castro, “con el
mismo coste damos más servicios y
beneficios a la ciudad”. El Ayuntamiento apuesta fuerte por la gestión
telemática de los trámites, de lo que
el pago de impuestos es un primer
paso. El trabajo desde Servicios Centrales también está enfocado hacia la
creación de esa ventanilla única que
los ciudadanos tendrán como referencia, no sólo a nivel presencial,
sino también a través de las nuevas
tecnologías, en la misma línea que
otros ayuntamientos han comenzado
a implementar.  Mar Lobato






Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre activitades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana
Impuesto sobre construcción
Contribuciones especiales
Sanciones diversas
Cuotas de urbanización
Tasas: tasas de recogida de basuras, tasas entrada vehículos-vados,
tasas cementerio municipal, tasas servicio lucha sanitaria contra la
rabia, tasas recogida de basuras (Mercat Municipal), tasas licencia
abertura de establecimientos, tasas conexión alcantarillado, tasas
ocupación vía pública, tasas por recibos paradas y ferias, tasas Escola Bressol, Escola d’Art, Escola de Música, tasas Mercat Municipal
Otros ingresos de derecho público susceptibles de gestión recaudatoria
Multas de tráfico










CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2004
• VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: del 5 de abril al 7 de junio
• IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI): 1r semestre del 20 de mayo al 20 de
julio; 2o semestre del 20 de mayo al 20 de septiembre
• RESTO DE TRIBUTOS: del 5 de octubre al 5 de diciembre

¿Dónde pagaremos nuestros impuestos?




En la nueva oficina del Organisme de Gestió Tributària, que se
abrirá cerca del Ayuntamiento
A través de Cajas y Bancos:

La Caixa - ServiCaixa, Caja Madrid,
Caixa Catalunya, Banc Sabadell, Caixa
Laietana, Banco Bilbao Vizcaya, BBVA ,
Caixa de Manlleu, Banco Santander
Central Hispano, Caixa Manresa, Banco Popular, Caixa Penedès, Banesto, Caixa
Sabadell, Bankinter, Caixa Terrassa



A través de Internet: http://orgt.diba.es - http://www.rubiciutat.net
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Después de valorar los diferentes
dictámenes jurídicos sobre el contrato con La Auxiliar de Recaudación
para la gestión de los impuestos
municipales, el gobierno local ha
optado por iniciar el acta de nulidad
del contrato con esta empresa y
delegar este servicio en la Diputación
de Barcelona. Según Castro, el salto
cualitativo en cuanto a servicio es
importante, ya que no sólo supone
un ahorro al Ayuntamiento, sino que
facilita a los ciudadanos que puedan
gestionar sus tributos a través de
internet.

Los impuestos y tasas

Agenda
19

22 h local Centre
Excursionista de Rubí, pg.
de la Riera, 30-32
Audiovisual ONG Sed
a càrrec del metge
Martí Enrich
18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Hora del conte: Les
butxaques del mar a
càrrec d’Ada Cusidó

h La Sala, Teatre
20 22
Municipal
Ballet Danzares: Cinc
Anys (fragments de
Ropa de Ballet,
Carmen, La Divina
Otero, A les ombres del
Jardí i Amor Brujo)
Temporada estable d’espectacles (espectacle fora
d’abonament)
Preu: 12€

Tarragó
Org.: S.T. Rama Viveka
les 8 a les 18 h
28 de
Cova Solera. pg. de la
Riera, s/n (seu entitat)
Campionat de
Catalunya de Petanca
Org.: Club Petanca Les
Torres-Rubí
11 h Esglèsia de St. Pere
Santa missa rociera
cantada pel Coro de la
Hermandad
Org.: Hermandad Rociera
Andaluza de Rubí
12 h i 18.30 h El Celler
(c. Pintor Coello cantonada c. General Prim)
Dia Internacional del
Teatre: Històries de
teatre (Rosa Gàmiz)
Preu: 7€
31 de 20.30 a 22 h edifici
Rubí Desenvolupament
Debat: Dona i l'esport
d'alta competició
Org.: Club Sporting Rubí
18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Hora del conte a càrrec
de Raquel Galeana

h pl. Doctor Guardiet
21 12
Audició de sardanes
per la Cobla Marinada
Org.: Foment de la
Sardana
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18.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Ballet Danzares: Cinc
Anys
Temporada estable d’espectacles (espectacle fora
d’abonament)
Preu: 12€
h Biblioteca Mestre
24 18.30
Martí Tauler
Lectura de poemes de
Miguel Hernández
per a infants
a càrrec de Paqui Cruz
h La Sala, Teatre
26 22.30
Municipal
Cinema vo: El elogio
del amor
Director: Jean-Luc Godard
Preu: 4€

Exposicions
ANTIGA ESTACIÓ
Un passeig per Rubí
a càrrec de J. del Rio
Del 5 al 28 de març
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

EL CASTELL
UN viatge pel temps:
Evolució de la meteorologia
Del 18 de març al 25 d’abril
De dimarts a dissabte, de
16 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h

BIBLIOTECA MESTRE
M. TAULER
La Mediterrània: una
cruïlla de pobles
Del 2 al 30 de març
Org.: Fons Català de
Desenvolupament

EDIFICI RUBI+D
Dones amb empenta
Del 10 al 28 de març
De dilluns a divendres,
de 9 a 20 h
Org.: Regidoria de la
Dona, El Castell Ecomuseu Urbà, IMPES i
IMCO
19 h Esglèsia Evangèlica
del c. Colom
Concert de clarinets
Esc. mpal. de Música

27

17.30 h carrer Sant Pere,
13
Conferència:
Autorrealización espiritual a càrrec de José

Agenda

Festa de la Poesia
23 de maig
Els poetes poden lliurar
un màxim de 2 poesies a
Blai Vilalta, c/ Rafael de
Casanovas, 12C tel. 93
588 42 73, o bé a Neus
Lozano, c/ General Prim,
21, fins el dia 13 d’abril.

Definim una política
educativa a Rubí
Conèixer com està
l’educació a Rubí,
saber en quins
temes educatius
cal que millori la
ciutat i arribar a un
acord sobre com
millorar l’educació
al municipi, són els
objectius principals
del Projecte
Educatiu de Ciutat
(PEC) que s’està
portant a terme a
la nostra ciutat.
El PEC és un projecte que,
des de fa uns mesos, porta a
terme l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques (IGOP),
un centre de recerca de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Es tracta
de fer una radiografia de la
formació que hi ha a la ciutat, els usuaris que la utilitzen, el seu grau de satisfacció, etc. Per a fer aquesta
diagnosi s’han repartit prop
de 10.000 enquestes a totes
les escoles i instituts de la
ciutat per tal que tant els
infants, com els joves, els
pares i els professors,
expressin la seva opinió
sobre l’educació que hi ha a
Rubí.
Un cop aquesta diagnosi
estigui elaborada, l’Ajuntament tindrà un dibuix exacte del sistema educatiu a la
ciutat, cosa que permetrà
poder definir quines són les
polítiques educatives que
s’han d’aplicar. ”Els resultats
s’aniran aplicant de manera
progressiva durant els anys
pròxims, ja que l’educació

és una de les apostes importants per a nosaltres”,
segons va dir el regidor
d’Educació, José A. Quesada.
La segona part del PEC, que
s’està treballant de manera
paral·lela, és la fase participativa del projecte a partir
de la qual s’establiran una
sèrie de propostes educatives per a desenvolupar a la
ciutat.
Per a elaborar aquest pla de
participació, l’IGOP s’ha
adreçat a tota la població a
través de les associacions i
els comerços, a més de les
escoles, per tal de potenciar
la seva participació en els
diversos processos que s’organitzaran, com ara en
xerrades, en els grups de
treball, a través de la pàgina
web, dels qüestionaris, etc.
“Hem d’anar introduint, poc a
poc, la idea de què tota la
ciutat educa des de diferents
vessants, no només des de
les escoles”, va assenyalar el
sociòleg de l’IGOP, Jordi
Collet. ”Volem que aquest
sigui un procés participatiu
clar i transparent” segons el
regidor d’Educació, ja que tot
i que l’Ajuntament té una
línia política clara cap a la

qual ha d’anar l’educació, “la
participació transparent de la
població, ens ajudarà a
poder implementar-la de
manera correcta”. ■ Redacció

Com podem participar?
• Omplint els triptics que hi ha a edificis públics fins al 4
d’abril
• Mitjançant els qüestionaris que s’han repartit a les escoles fins a finals d’aquesta setmana
• Les següents conferències programades:
■ 25 de març: Comunitat d’aprenentatge
■ 29 de març: Resoldre el fracàs escolar
■ 15 d’abril: laicisme i educació
Aquestes conferències es fan a les 19 h a l’edifici Rubí+D

Breus

El servei

Salut Pública,
la salut de tots
El seguiment del projecte del
futur 3er CAP, que “encara no
s’ha adjudicat el pressupost, però
pensem que serà aviat”, i les
reunions gairebé setmanals amb
Ana M.
els responsables de Sanitat de la
Martínez,
Generalitat “per reivindicar una
regidora de
Salut Pública
atenció de qualitat”, són dos dels
temes que més preocupen a la
regidora responsable d’aquesta àrea, Ana
M. Martínez

Pel que fa a l’atenció a animals domèstics abandonats,
i sobretot el que es refereix a
la recollida i manteniment
d’aquests animals es realitza

a través de la protectora
DESA, amb la qual l’Ajuntament té un contracte. Cal
recordar que fa aproximadament un any es va inaugurar
l’àrea clínica de DESA per l’atenció d’aquests animals
abandonats. La gestió del
cens d’animals domèstics i la
concessió de llicències als
propietaris d’animals perillosos, el control de plagues
urbanes i el programa de
gats de carrer, en són alguns
dels programes que es treballen des de Salut Pública,
així com el foment de la
tinença responsable d’animals.
Pel que fa a la promoció de la
salut, les competències que
té l’Ajuntament són molt
bàsiques: des de la prevenció, campanyes de programes de salut, als centres
educatius, campanyes de
sensibilització, vacunacions
preventives, etc.  M.L.

Instal·lacions de la protectora d’animals DESA

El pavelló poliesportiu de Can Rosés es va inaugurar l’11 de
març de 1984 com un espai multiusos per donar servei esportiu i cívic a la ciutat, i les primeres entitats que en van fer us
de l’espai van ser el Club Handbol Rubí i l’Esportiu Rubinenc,
tot i que amb el transcurs dels anys, han estat moltes les
entitats esportives rubinenques que han fet de Can Rosés la
seva pista habitual. Des de 1984 fins a l’any 2000 la gestió
del pavelló era duta a terme per l’Ajuntament; des d’aquella
data, ha estat l’Esportiu Rubí FS l’entitat que, mitjançant un
conveni amb el consistori, es fa càrrec d’aquesta gestió. El
proper dia 20 de març és previst celebra oficialment el 20è
aniversari de la construcció de l’únic pavelló esportiu municipal de Rubí. Entre els actes previstos per a celebrar aquest
aniversari, hi ha partits de diferents esports amb algun equip
d'èlit a nivell nacional amb que s'inaugurarà el nou paviment
del pavelló i un acte institucional amb els presidents de les
entitats, encara existents, que han jugat els seus partits al
pavelló de Can Rosés, tot i que per aquestes activitats encara no s’ha concretat la data.

Servei de Salut
Pública
• Protecció de la salut:
 Programa de seguretat
alimentària
 Programa de sanitat ambiental municipal: registre i
control de salubritat a llocs
de concurrència pública;
promoció i control de la
legionel·losi
 Programa de prevenció
de la zoonosi: desinsectació i desratització; control
de les plagues modernes
(coloms)
 Programa d'atenció local
als animals domèstics
 Gestió de denúncies
• Promoció de la salut:
 Programa de salut escolar
 Programa de prevenció i
atenció de malalties transmissibles
 Programa de salut bucodental. Glopeigs fluorats
 Programa de control del
medi ambient escolar
 Programa d’educació per
la salut a l’escola: escoles
primàries i IES
 Accions comunitàries
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Les escoles
visiten
l’Ajuntament

• Altres
 Programa d’atenció a la
dona
 Consulta jove
 Col·laboracions amb la
xarxa de serveis
 Foment de la investigació. Premi Ferran Salsas
Més informació:
• Servei de Salut Pública
c. Justícia, 21
Tel.: 93 588 70 77
• Consulta Jove. Dilluns de 10
a 14 h i dijous de 16 a 20 h
c. Nou, 28
Tel.: 93 588 73 73
• DESA (Defensa i Socors dels
Animals)
Can Pi de la Serra. Parcel·la 7
Tel.: 93 697 57 62

Marató de donació de sang a La Sala

Els dos grups del Regina Carmeli
que van visitar l’Ajuntament
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El servei de Salut Pública de
l’Ajuntament de Rubí realitza
un treball de promoció i protecció de la salut des de diferents vessants. En relació a
la protecció, gestiona bona
part de les instàncies que el
ciutadà fa arribar al consistori sobre temes de Salut
Pública, com ara temes d’insalubritat. També realitza
d’ofici el control de vigilància
d’establiments en relació
amb la seguretat alimentària
i sanitat ambiental. Un altre
treball que s’està duent a
terme és la prevenció i control de legionel·losi, ja que la
competència de l’Ajuntament és l’elaboració del cens
d’instal·lacions d’alt risc i el
control i vigilància de les instal·lacions municipals.

 L’atenció sanitària
de qualitat a Rubí
és una de les
prioritats de la
regidoria de Salut
Pública, que segueix
de prop el projecte
del 3er CAP, un projecte que el govern
català ha de tirar
endavant aquesta
legislatura i ha de
permetre descongestionar els centres
sanitaris de la ciutat.

20è aniversari del Pavelló
Esportiu de Can Rosés

Espai d’opinió política
Gracias
JORDI PEIRÓ, 1ER. TINENT
D’ALCALDE I PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

nte todo, desde el PSC
queremos dar las gracias a los 18.486 ciudadanos de Rubí, y a los casi
1.600.000 de toda Catalunya,
que nos han dado su confianza. La confianza depositada
tiene una clara lectura: la ciudadanía quiere otra forma de
gobernar, alejada de la prepotencia, el engaño y que no
pierda de vista el sentir de la
gente.
El agradecimiento se hace
extensivo al comportamiento
de todos y cada uno de nosotros en una jornada llena de
sentimientos, que ha supuesto una verdadera respuesta
cívica y democrática a los
atentados del jueves pasado
en Madrid.
Otra España es posible, y los
votos de los ciudadanos y ciudadanas lo han hecho posible
aquí y ahora. Una España plural, una España que ve en la
diversidad un activo y no un
problema.
Los socialistas sabemos que
el 14 de marzo no recibimos
un
cheque
en
blanco.
Sabemos que somos depositarios de las esperanzas e ilusiones de las nuevas generaciones, de los que aspiran a
una enseñanza pública y de
calidad, de los que quieren
una nueva política exterior, de
los que fueron a limpiar el
chapapote de las playas de
Galicia, pero sobre todo, de
los que quieren otra forma de
hacer política, otro talante al
frente del Gobierno que
suponga mayor respeto y cercanía con la gente.
Y porque somos los depositarios de las esperanzas y de la
ilusión en un futuro mejor, no
queremos mirar al pasado con
ira o rencor. Porque queremos
transformar la manipulación
en verdad y transparencia; la
prepotencia en diálogo y proximidad; el “ordeno y mando”
en participación ciudadana.
El objetivo ahora es reducir la
crispación, fomentar el diálogo con todas las fuerzas políticas, normalizar las relaciones institucionales con todas
las comunidades autónomas,
recuperar el prestigio internacional que hemos perdido,
cambiar el rumbo de algunas
políticas sobre las que la ciudadanía se ha manifestado
claramente (participación en
la ocupación de Irak, PHN,
etc.), mejorar las políticas
sociales, la seguridad de los
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ciudadanos y la lucha contra
todo tipo de terrorismo.
Ahora en España se abre un
nuevo escenario. Un escenario de un gobierno amigo, de
un gobierno que será encabezado por un Presidente que
entiende
y
quiere
a
Catalunya, y que quiere que
nuestro país siga siendo el
motor de la España del siglo
XXI. Este nuevo escenario
permitirá a Catalunya y al
conjunto de los pueblos de
España desarrollar sus potencialidades a través de una
relación basada en la confianza, el respeto institucional, el
diálogo y el trabajo en
común.

Un error que
puede costar
caro
ARMAND QUEROL, REGIDOR
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
DE RUBÍ

l 13 de marzo de 2000,
la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de
Rubí, formada por tres concejales de IC y tres del Partido
Socialista
–entre
ellos
Carmen García, actual alcaldesa- decidían prorrogar a
doce años el contrato existente con La Auxiliar de
Recaudación. En el Pleno del
mes de febrero pasado, el
Pleno del Ayuntamiento de
Rubí, a propuesta del Partido
Socialista, amparándose en la
Ley, decidió rescindir un contrato vigente al que todavía le
quedaban 8 años de concesión. Excepción hecha del
Partido Popular y de Iniciativa
por Catalunya, el resto de
partidos políticos votaron a
favor.
La Ley como el santo nombre
de Dios, no debe tomarse en
vano, y mas cuando la ley es
tan clara o tan confusa, cuando como en este caso sólo
habla de nuevos contratos y
que estos constituyan ejercicio de autoridad, una prórroga, no es un nuevo contrato y
el ejercicio de autoridad
mediante los comunicados de
apremio, en Rubí era ejercido
habitualmente por el tesorero
municipal y no por La Auxiliar
de Recaudación.
Es cierto que unos informes
de la Diputación, partidistas o
no, pero interesados, hablan
de sentencias favorables a las
administraciones en casos
similares, pero otras sentencias favorables a las concesionarias, son obviadas de
manera interesada en el dictamen de la Diputación socialista. Es indudable que el
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Ayuntamiento puede rescindir
una concesión a terceros
cuando le venga en gana,
pero es obvio que el tercero
en cuestión puede y a buen
seguro que lo hará, exigir responsabilidades e indemnizaciones por interrumpir unilateralmente una adjudicación
acordada entre partes.
El que avisa no es traidor, el
Partido Popular, no fue en su
día causa de la prorroga, por
lo tanto tampoco debe repercutirle el efecto que la rescisión que la misma pueda
comportar, decisión errónea
que ni contraviene la Ley, ni
mejorará los resultados de
gestión, pero a buen seguro
que traerá rémoras dolorosas
y cuantitativamente substanciosas.
Rubí, la ciudadanía, no debe
ser el pañuelo de lágrimas
celulósico y absorbente que
todo lo engulle, ni debe Rubí
cargar con pasivos electorales
ni programáticos que cuando
se prometieron, quien hacía la
promesa conocía la fecha de
su caducidad, por haberla
puesta ellos mismos en el etiquetado del envase.
Las consecuencias en este
caso deben ser responsabilidades patrimoniales de los
que hicieron la concesión, de
los que unilateralmente la
rescinden o de los que como
alguna y como única excepción son efecto y causa de
ambas decisiones.

11-M
XAVIER REINALDOS, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
DE CIU

Els que actuen així, els que
han comès aquesta barbàrie,
el que en definitiva volen és
trencar un model de llibertat,
d’igualtat i de progrés. Els
terroristes el que volen, en
definitiva, és imposar un
model de no llibertat, de no
igualtat. En definitiva: de no
progrés.
En front d’això la reacció ha
estat unànime: les concentracions des del mateix dia de
l’atemptat, les grans manifestacions del divendres, els
minuts de silenci a les
empreses, la impressionant
concentració de gent a Rubí,
demostren
que
Rubí,
Catalunya i l’estat espanyol
volen un model de pau, de
convivència i de llibertat. La
gran participació del diumenge en les eleccions reafirmen
el compromís de la gent amb
els valors democràtics.
La resposta ha de ser la d’exportar el model de convivència, respecte i llibertat de la
nostra societat a aquelles
àrees, del nostre, ara ja petit
món global, on no hi ha llibertat, igualtat i progrés.
Aquest ha de ser el nostre
compromís.
Afavorir els valors democràtics arreu del món, fer que la
llibertat arribi a qualsevol
lloc, afavorir el desenvolupament econòmic i la distribució
de la riquesa en determinats
llocs és l’antídot per a que
arrelin moviments fanàtics
que pretenen moltes vegades
el terror per el terror.
Un món més lliure i més just,
ha de ser el millor tribut a les
víctimes de l’11-M.

Prou d’inseguretat a Les
Torres
GRUP MUNICIPAL D’UPR

quest mes de març
havia d’estar destinat a
parlar del 14-M però
malauradament el dia 11 va
ocupar el lloc que havia d’estar dedicat a les eleccions
generals.
L’atemptat
de
Madrid no té justificació ètica
ni moral i és totalment reprovable i condemnable. No hi ha
paraules per explicar quin pot
ser l’estat d’ànim o com
podem reaccionar davant
d’una tragèdia provocada des
de la barbàrie i la manca de
respecte per a la vida humana. El trencament d’uns
valors morals que són naturals a l’existència humana.
La violència no porta enlloc, la
barbaritat tampoc. 200 persones han perdut la seva vida
per ser anònimes, per anar a
treballar o a estudiar o simplement per desplaçar-se al
centre de la ciutat a fer quelcom. Per fer simplement la
seva vida normal.
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a tres setmanes van
atracar al propietari de
“La Granja”. El dia 5 de
març van atracar a la propietària del forn de pa
“Trigal”. El mateix dia per la
nit, es va produir un altre
combat campal a la plaça de
la Constitució. Cada setmana
hi ha baralles i agressions.
Al bar “Latino” han aparegut
pintades que literalment
diuen “aki no hay sitio para
vosotros hijos de p...”. A la
persiana de l’esmentat bar
han aparegut pintades amb
símbols nazis i feixistes.
Volem que això s’acabi d’una
vegada per totes. Que els
ciutadans que viuen a Les
Torres i la resta de rubinencs
poguem viure amb tranquil·litat. Volem seguretat i
també eradicar de la nostra
ciutat aquesta simbologia feixista, que s’aprofita de les
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circumstàncies per tal de
generar odi. Exigim al regidor
de Seguretat Ciutadana, senyor Jordi Peiró, del PSCPSOE, que adopti les mesures necessàries per tal d’acabar amb això i si no es veu
capacitat per a fer-ho que
dimiteixi i es dediqui a altres
assumptes.

Inversions i
canvis organitzatius, ja!
ALTERNATIVA CIUTADANA
DE RUBÍ

’equip de govern de
l’Ajuntament de Rubí ja
s’ha convertit en un nou
tripartit, amb la integració
dels dos regidors de CiU.
L’absència de majories absolutes, que des d’Alternativa
Ciutadana (ACR) valorem
positivament dins del funcionament de la democràcia formal, porta a la recerca de
pactes que assegurin que les
actuacions dels governs no
s’hagin
de
consensuar
necessàriament
amb
el
màxim de forces polítiques.
ACR prefereix el diàleg i la
negociació permanent, però,
en tot cas, arribat el segon
tripartit municipal, és hora
que a la nostra ciutat es concretin millores. Cal invertir en
el manteniment de la ciutat,
tot i la situació d’endeutament, i també cal reorganitzar l’administració local per
millorar els serveis i l’atenció
a la ciutadania. Aquestes
qüestions han estat prioritàries en els pactes tripartits,
tant del passat mandat com
de l’actual, però les coses no
semblen concretar-se.
Mentre augmenten els sous
dels responsables polítics i
també hi ha un rècord de
càrrecs de confiança, diversos sectors de la societat civil
rubinenca, ja siguin entitats o
associacions veïnals, comencen a mostrar una certa
decepció perquè no hi ha
efectes massa vissibles del
canvi polític a Rubí. D’aquí a
poc més de dos mesos farà
un any de les últimes eleccions, i el més calent és a
l’aigüera respecte a la reestructuració de l’organització
de l’administració i a la concreció de les mínimes inversions que han d’intentar
compensar les mancances
d’una ciutat que dista molt de
ser de primera. Des de l’oposició, ACR és molt conscient
de les dificultats econòmiques i l’enquistament de 24
anys dels mateixos governants, però demanem debat
plural i democràtic sobre els
canvis imprescindibles en la
política local.
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