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El Ayuntamiento elabora
unas ordenanzas
totalmente renovadas
Algunas de las novedades en las ordenanzas

• RECOGIDA DE BASURAS
Bonificaciones en función de las aportaciones anuales a
la Deixalleria.
- De 10 a 15 utilizaciones: 10%
- Más de 15 utilizaciones: 15%

Carta abierta
Unas ordenanzas más justas
A nadie le gusta pagar impuestos. No obstante, los impuestos son imprescindibles para que las administraciones, en
este caso el Ayuntamiento de Rubí, puedan generar recursos con los cuales prestar servicios a la ciudadanía. Lo que
sí puede y debe hacer el Ayuntamiento es procurar que los
impuestos se organicen de forma justa y equilibrada, que
penalicen determinados comportamientos (por ejemplo, la contaminación
del medio ambiente), y a la vez que beneficien a los más desfavorecidos
(desempleados, jubilados, etc.). También es importante, a mi juicio, favorecer la economía productiva y las empresas que generan empleo estable.
Todo ello es lo que se ha procurado hacer con las nuevas ordenanzas para
el año 2005: que pague más quien más contamina, crear importantes descuentos para los sectores menos pudientes, y alentar los comportamientos
cívicos y la contratación indefinida. Son medidas socialmente justas y progresistas que redundarán en el interés general de todos los ciudadanos.
Carme García Lores, alcaldessa de Rubí

En el pleno celebrado
el pasado día 8,
se aprobaron
las ordenanzas
municipales para
el año 2005. Estas
nuevas ordenanzas,
renovadas íntegramente y ajustadas
a derecho, intentan
guardar un equilibrio
entre la difícil
situación financiera
del consistorio y la
voluntad de no
aumentar la presión
fiscal a los rubinenses.
El equipo de gobierno ha hecho un
esfuerzo para equilibrar la balanza
entre la situación económica del Ayuntamiento, ajustarse al Plan de Saneamiento y evitar en lo posible aumentar
la presión fiscal al ciudadano.
Así, no hay un porcentaje fijo que
englobe las subidas de los diferentes
impuestos, sino que hay determinadas diferencias; por ejemplo, el IBI
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
aumenta lo que esta previsto según
la revisión catastral anual que realiza
el Centro de Gestión Catastral del
Ministerio de Economía y Hacienda. El
impuesto para los vehículos sube por
debajo del IPC y, por lo que se refiere a las tasas, muchas continúan por
debajo de su coste real para tratar de
equilibrar la balanza.
Donde hay una mayor novedad es en
el recibo de recogida de basuras. Por
primera vez, pagarán esta tasa todos
los pisos de Rubí, estén empadrona-

dos o no sus habitantes. Por otra
parte, la subida de este impuesto
será del 3,5% y se calculará en función de los habitantes de cada casa.
Esta nueva ordenanza pretende mejorar el modelo de residuo mínimo de la
ciudad y ajustarse a las necesidades
reales de la población, así como a la
realidad, ya que el que genera más
residuos pagará más. En términos
económicos, las familias pagarán
entre 79 y 91 euros, pero hay que
tener en cuenta que los descuentos
por familia numerosa harán que se
reduzca un 10% si se tienen tres
hijos, y un 15% con cinco hijos o más.

Jubilados, desempleados,
familias numerosas y contrataciones indefinidos tendrán
importantes descuentos
Otra de las rebajas aplicables a este
impuesto será en función de las aportaciones a la Deixalleria municipal, así
como bonificaciones de hasta el 90%
para jubilados o personas en paro.
Las empresas también podrán obtener descuentos en función de su
categoría como productor de residuos
y su capacidad de recogida. También
se han simplificado los trámites necesarios para acceder a las bonificaciones. Por ejemplo, en el caso de una
familia numerosa, bastará con una
declaración jurada del interesado.
Las ordenanzas se aprobaron con los
votos favorables de dos de los miembros del equipo de gobierno, PSC y
CiU, mientras que ERC se abstuvo
alegando falta de participación en su
elaboración. ACR también se abstuvo
en la votación. El resto de la oposición, PP, y ICV-EA, UPR y el concejal
no adscrito José A. Quesada, votaron
en contra.  M.L.
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• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
Tendrán bonificaciones
las empresas que opten
por una contratación indefinida
de los trabajadores (entre un
10 y un 15% de descuento
en el impuesto)
Asimismo, también podrán beneficiarse de estas bonificaciones
las empresas que soliciten licencias de actividades en función de
la plantilla fija que tengan.

Importantes novedades en el
recibo de recogida de basuras

Notícies

Agenda
h Biblioteca mestre
19 20
Martí Tauler

h Biblioteca mestre
26 20
Martí Tauler

Cicle de conferències
Olof Palme:
Els nens soldats a
càrrec d’Isaac Ravetllat

Tertúlia literaria
sobre Mirall trencat,
de Mercè Rodoreda
amb Elisabeth Uribe

22.30 h La Sala, TM
Cinema VO:
Hoy empieza todo,
de Bertrand Tavernier
Preu: 4 euros

22.30 h La Sala, TM
Cinema VO: Fuego,
de Deepa Metha
Preu: 4 euros

25 de novembre:
Dia Internacional
contra la violència de gènere
Amb motiu d’aquesta diada
internacional contra la
violència de gènere,
l’Ajuntament de Rubí
ha organitzat un acte
a la pl. de Pere Aguilera que
tindrà lloc el dia 25 a les 19
h. La lectura d’un manifest
de rebuig centrarà l’acte,
en el que participaran
diferents col·lectius de la
ciutat, com comerciants,
veïns i polítics.

h La Sala, TM
20 22
Temporada Estable:
Còmplices
d’Isabel-Clara Simó
Cia. La Dependent
Preu: 10 euros

Dies 26, 27 i 28 Rubí+D
III Curs de Solidaritat i
Cooperació Internacional: Els Pobles
Indígenes
Preu: 10 euros
Inscripcions: Rubí Solidari: c. Orso, 2
Telèfon 93 588 86 43
C/e: rubisolidari@rubidigital.net
Org.: Rubí Solidari
Hi col·l.: Aj. de Rubí,
Diputació de Barcelona,
Xarxa de Municipis i
Gabinet de Relacions
Internacionals

22 h El Celler
Teatre: Mariana Pineda
de F. García Lorca
Preu: 9 i 6 euros
Org: La Càmara
Teatre - Rubí
h Era de Ca n’Oriol
21 10
Dia de l’Arbre Autòcton: Plantació d’alzines
i arbustives
Org.: GRIMNA
16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Actuació del ballet
Dansares i ball

2

h c. Sant Pere, 13
27 17.30
Conferència:
Budismo tibetano
a càrrec de Isaas Jauly
Org: Sociedad Teosófica
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19 h El Celler
Teatre:
Mariana Pineda
de F. García Lorca
Preu: 9 i 6 euros
Org: La Càmara
Teatre - Rubí

22
24

17.30 h Ateneu Municipal
Taller de cançons per a
gent jove
Servei a la Dona
18.30 h Biblioteca mestre
Martí Tauler
Hora del conte
Espectacle de titelles:
els Contes del Món
Cia. de Teatre Binixiflat
i Veterinaris sense
Fronteres
10 h Ateneu Municipal
Taller de cançons per a
gent gran
Servei de la Dona

h Pl. de Pere Aguilera
25 19
Dia internacional
contra la violència
de gènere: lectura del
manifest
Hi col·l.: Finca Font del
Ferro i Associacions de
Comerciants de Rubí

10 h Ateneu Municipal
Taller de cançons per a
gent gran i jove
Inscripcions: Servei de la
Dona

28

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Evelyn Bueno
11h Esglèsia de Sant Pere
de Rubí
Santa missa rociera
Org: Hermandad Rociera
Andaluza de Rubí

A banda de la lectura del manifest, les escoles
de Rubí participen amb l’elaboració de llaços
blancs i la Finca Font del Ferro repartirà flors
blanques per adornar l’escenari. Del balcó de
l’Ajuntament hi penjarà un llaç blanc i, entre els
assistents a l’acte, també es distribuiran flors
blanques. Al llarg de tot el mes de novembre,
el servei de la Dona ha organitzat diverses activitats com tallers, xerrades, exposicions, teatre, etc.  M.L.
• Exposició Això no és broma
• Taller de defensa personal
per a dones

Del 22 al 30 de novembre
Ateneu Municipal

Sessió teòrica: dimarts 16 de 19 a 21 h
(Auditori del Rubí+D)

Org.: Grup de Dones Òvul i Coordinadora
d’Entitats de Rubí

Sessions pràctiques: dijous 18 i dimarts 23
de 19 a 21 h (CEIP Pau Casals)

• Taller de cançons per a gent jove

• Teatre
Còmplices, d’Isabel-Clara Simó, amb la
Companyia La Dependent
Dissabte 20 a les 22 h

Dilluns 22 de 17.30 a 19 h
Dissabte 27 de 10 a 11.30 h
Ateneu Municipal

• Taller de cançons per a gent gran

La Sala, Teatre Municipal

Dimecres 24 de 10 a 11.30 h
Dissabte 27, de 10 a 11.30 h

• Xerrada-aperitiu amb Isabel-Clara
Simó

Ateneu Municipal

(amb la presència de l’actor Pep Cortés i el
productor Joan Francesc Rozalen)
Diumenge 21 a les 12 h a La Sala, Teatre
Municipal

• Tertúlia literària
Mirall trencat, de Mercè Rodoreda
Moderadora: Elisabeth Uribe
Divendres 26 a les 20 h
Biblioteca Mestre Martí Tauler

Inscripcions i venda d’entrades: Servei de la Dona - Rambleta de Joan
Miró, s/n. Tel.: 93 581 39 00. Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 10 a
14 i de 16 a 19 h; divendres de 10 a 14 h.

Exposicions
ANTIGA ESTACIÓ

Dalí a l’Empordà:
La mirada dels fotògrafs empordanesos

Les escoles visiten l’Ajuntament

Fins al 8 de desembre
De dimarts a dissabte de
18 a 20.30 h i diumenges i festius de 12 a 14 i
de 18 a 20.30 h

EL CASTELL -ECOMUSEU URBÀ
Rubí, riera d’identitats, un passeig per
la història de la ciutat
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h
Festius tancat

Els alumnes del Pla
de Transició al Treball
van fer una visita
a l’Ajuntament

Plens i comissions

Canvis de regidors
al Ple ordinari
Després del Ple extraordinari d’ordenances, que va
tenir lloc el passat 8 de novembre, es va celebrar el
ple ordinari que va començar amb la pressa de possessió de Marta Ribas (ICV-EA) en substitució de
Núria Oñoro i es fer va efectiva la renúncia del regidor del PSC, Joan Manuel Fernández Barrios.

Les mocions
Serveis Urbans i Seguretat
Es va aprovar amb el vot favorable de
tots els grups municipals exepte ACR, la
moció que presentava les bases per a
l’atorgament de les subvencions als titulars de les llicències d’autotaxi per a la
instal·lació de sistemes de seguretat.

Serveis Centrals
Per part de l’Àrea de Serveis Centrals, a
més d’aprovar dues modificacions pressupostàries, també es va aprovar la
modificació de la plantilla i relació de
llocs de treball del personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament, així com l’aprovació del preu de la publicació del llibre
La Transició a Rubí. Retalls d’història
d’uns anys viscuts acceleradament, de
Jaume Parras.

Mocions del PSC-PSOE
Amb els vots favorables de tots els grups
municipals excepte UPR i el regidor no
adscrit Jose A. Quesada, que van votar
en contra, es va aprovar la moció sobre
la resolució dels municipis europeus per
la pau a l’Orient Pròxim i Campanya contra el Mur.

Moció d’ICV-EA

Moció del PP
El grup municipal del PP va aconseguir
que s’aprovés per unanimitat la seva
moció sobre les pintades a les façanes i
la seva regulació en la qual es proposa
fer un inventari de les parets i murs
públics de la ciutat susceptibles de poder
ser pintades; procedir, segons l’Ordenança de policia i bon govern de la via
pública, a regular i actualitzar l'acció de
les pintades i “grafitis”, i convocar un
concurs de “grafitis”, en el que puguin
participar els artistes rubinencs, per tal
de fomentar aquesta pràctica i alhora
millorar el paisatge urbà.

Mocions d’ACR

Canvis de trànsit a la zona de Josa
Amb l’inici d’una nova fase de les obres que l’empresa Hercesa realitza a la zona de la JOSA, es produeix un pas continu de
camions que poden provocar molèsties importants tant als
veïns de la zona com als conductors que transiten habitualment pels carrers Quevedo i Aribau. Aquesta nova fase d'obres
té una durada prevista de 4 mesos. i, durant aquest temps, no
es podrà estacionar a tot el carrer Quevedo, així com al tram
del carrer Aribau comprés entre General Castaños i Calderón
de la Barca. Per aquesta raó s'habilitarà, durant el temps que
durin les obres, una petita zona d'aparcament per uns 20 cotxes entre els carrers Fivaller i Calderón de la Barca. Per facilitar la fluïdesa del trànsit, de forma provisional el tram entre
els carrers General Castaños i Calderón de la Barca, serà de
doble sentit de circulació. També es preveu, amb el mateix
objectiu, obrir el pas a vianants i vehicles del tram del carrer
Calderón de la Barca afectat, ja fa setmanes, per les obres
d'Hercesa, pròximament.

Presentació del Pla d’Igualtat
d’Oportunitats
L’alcaldessa de Rubí, Carme García, i la regidora de la Dona,
Maria Mas, van donar a conèixer el Pla d’Igualtat d’Oportunitats per a homes i dones al municipi. A la roda de premsa hi
va assistir la diputada de l’àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació, Immaculada Moraleda. Carme García va fer una
crida perquè tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona s'impliquin cada vegada més en polítiques
d'igualtat d'oportunitats entre la ciutadania i que destinin més
ajudes i recursos per dur a terme les diferents accions municipals en aquest sentit. Immaculada Moraleda va manifestar
que cal fomentar la presència de les dones a la vida social,
cultural i política dels municipis perquè encara existeixen
importants desigualtats respecte els homes en molts àmbits.
Moraleda va explicar que l'Ajuntament de Rubí ha fet una
aposta decidida per a la igualtat d'oportunitats i va destacar
l'alta participació per part dels treballadors de l'Ajuntament i
de la gent de Rubí en l'elaboració del Pla.

El grup municipal d’ACR va suprimir un
dels aspectes de la moció sobre els
punts de lliure expressió ciutadana i va
ser aprovada per unanimitat. La moció
proposava que el govern es comprometés a ampliar el nombre d’aquests punts
i promoure l’acompliment de l’ordenança
que regula aquest tema.

El Parc de Ca n’Oriol
acull les activitats del
Dia de l’Arbre Autòcton
La plantada d’arbres serà l’activitat principal del Dia de l’Arbre Autòcton. 75 alzines i 120
arbustives es plantaran el diumenge 21 de novembre al Parc de Ca n’Oriol. L’activitat
començarà a les 10 del matí a l’era. Per primera vegada, la celebració del Dia de l’Arbre
Autòcton comptarà amb la col·laboració d’empreses privades, ja sigui a través d'una
aportació tècnica, logística o econòmica. Així ho ha explicat el tinent d'alcalde i regidor
de l'àrea de Serveis Urbans i Seguretat, Jordi Peiró, en la presentació de les activitats que
el Grup de Recerca i Investigació del Medi Natural (GRIMNA) ha programat per aquesta
celebració, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí. El Consistori els ha ofert suport
logístic i tècnic (amb l'aportació del material necessari per dur a terme les activitats i amb
la col·laboració de diferents serveis de l'Ajuntament); així com econòmic (amb una aportació de 3.000 euros). Manuel Velasco, president de GRIMNA, ha destacat la importància
de que aquestes empreses privades col·laborin per a la millora d'un espai públic i ha fet
una crida per implicar tota la ciutadania de Rubí en l'acte previst pel diumenge 21. GRIMNA també ha previst la implicació dels centres educatius de Rubí en la celebració del Dia
de l'Arbre Autòcton. Per aquest motiu, els dies 22 i 23 de novembre plantaran arbustives
petites amb els alumnes de 4t de primària de les escoles de Rubí.

La Policia Local tindrà 7 nous
agents a primers de gener
Prop de 300 persones s’han presentat a les oposicions per
optar a una de les 7 places vacants de la Policia Local de Rubí
que entraran en servei a partir del mes de gener. Es preveu
que la selecció, que va començar a principis de novembre
amb les proves físiques, les proves de català, i la prova de
temari específic, finalitzi el proper mes. Dels candidats inicials, han aprovat 30 persones que encara han de superar les
proves restants (psicotècniques, la entrevista i la prova mèdica). Es tracta d’un concurs d’oposició lliure per a persones
provinents de qualsevol àmbit professional però enguany
s’han presentat agents d’altres cossos policials (mossos d'esquadra, policies locals i guàrdies civils); tot i que també hi ha
una gran presència de persones amb una bona formació acadèmica (llicenciats en Dret, Psicologia, Pedagogia, Ciències
Empresarials, etc.). A la convocatòria de 2003, només 30
persones es van presentar a les oposicions per optar a una de
les 6 places lliures tot i que al final només es van seleccionar
2 i, per tant, les places restants no es van poder cobrir. A
2004, aquesta participació és de quasi 10 vegades més que
l'any anterior. Els 7 nous agents que s'incorporin el proper
mes de gener a la Policia Local de Rubí hauran de superar un
curs de formació bàsica a l'Escola de Policia de Catalunya,
entre el setembre de 2005 i el juny de 2006. Posteriorment i
un cop finalitzat aquest curs, també hauran de realitzar un
any de pràctiques.
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Les dues mocions que va presentar
aquest grup es van aprovar per unanimitat: Sobre el suport a la Comissió de la
Dignitat (sobre el retorn dels documents
expoliats durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista); pel que fa a la sego-

na moció, proposava convocar la Declaració de Rubí per tal de fer anàlisi de la
situació i revisió dels objectius a curt termini que tenia plantejada i buscar suport
a altres institucions, com ara la Diputació de Barcelona si es considera que l'Ajuntament de Rubí no pot assumir l'estructura mínima de funcionamet de la
Declaració.

Breus

Espai d’opinió política
Tothom contra la
violència de
gènere
JORDI PEIRÓ, 1ER. TINENT
D’ALCALDE I PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

l proper 25 de novembre torna a
ser el Dia Mundial contra la
Violència de Gènere, un tipus de
violència que s'ha convertit en un greu
obstacle per assolir la plena igualtat
entre els éssers humans i en un greuge per la dignitat de les persones. Tot i
que aquesta violència afecta principalment a les dones, també repercuteix,
indirectament, en la resta de la comunitat.
Des de les diferents administracions, i
en concret des dels ajuntaments, hem
d'adoptar i promoure mesures integrades per prevenir i eradicar la violència
de gènere. L'any passat, l'Ajuntament
va anunciar el mateix dia 25 de
novembre la posada en marxa d'una
casa d'emergència per a aquelles persones en una situació d'urgència,
abans que passessin a una casa d'acollida. Aquesta casa d'emergència és
avui una realitat, i tant de bo que ningú
l'hagi d'utilitzar.
No obstant, calen més mesures en
matèria d'educació, més recursos
socials, nous instruments jurídics,
eines apropiades pels cossos de seguretat, i més cobertura sanitària i psicològica per ajudar a les víctimes, perquè
es sentin protegides per la societat i
puguin refer la seva vida. Cal també
una actitud ferma i inequívoca per part
de tothom. No hem de permetre ni disculpar cap comportament violent.
Contra aquests, només valen la condemna més rotunda, el rebuig més clar
i l'esforç diari perquè entre tots, homes
i dones, puguem desterrar aquestes
actituds d'una societat on no hi ha
d'haver-hi lloc per a cap manifestació
violenta. Aquest és el nostre compromís i la nostra aposta de futur. Un compromís i una aposta que el proper dia
25 tornaran a fer-se palesos en un acte
públic que es realitzarà a la plaça de
l'Ajuntament, i al que volem convidar a
participar a tota la ciutadania. En un
problema com aquest, tothom ha d'estar implicat.
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es va despatxar a gust contra els
Pressupostos Participatius dient que ja
no es tornarien a fer a Rubí, “perquè
aquests projectes són propis de països
subdesenvolupats” fent referència a
Brasil. Si no creu en la participació ciutadana i pensa que la decisió ciutadana
dels pressupostos públics és tercermundista, ¿Què ha anat a fer a Buenos
Aires?
Segurament devien pensar que s'havien guanyat unes merescudes vacances pagades per tots després de la
immensa obra feta a Rubí durant
aquest any i mig de mandat o potser
han anat a respirar “buenos aires” perquè els que bufen al seu voltant no són
del seu gust.
O és que no s'han enterat que, de
moment, ja els han dimitit dos regidors de les seves llistes. Tampoc donaran més importància al fet que els seus
dos socis de govern CiU i ERC els
demanin dia si dia també que aprenguin a governar en coalició, que no
tenen ni idea del que significa pactar,
que ningú té clar qui té competència ni
en què,...Evidentment, els aires de
Rubí no són tan bons com els de
l'Argentina.
Segurament, amb el tràfec de preparar
les maletes pel viatge, no han tingut
temps de presentar un projecte de
millora pel barri d'El Pinar, com sí que
ho han fet 55 barris de Catalunya.
Si s'han anat a Buenos Aires deu ser
perquè les coses van la mar de bé en la
seva ciutat de primera. Per exemple,
en les obres d'urbanització de Sant
Muç.
O potser se n'han anat ben tranquils un
cop han demanat el tercer préstec. Per
cert, han demanat més crèdits en un
any i mig que en els tres últims del
nostre mandat. Això sí, es gasten els
diners del municipi per publicar les
mateixes mentides de sempre sobre el
dèficit que segons els seus números
vàrem deixar nosaltres. Potser algun
dia ens ensenyaran les auditories perquè els ciutadans de Rubí sapiguem la
veritat i no les seves troles. O potser
acabarà sent un jutge el que els ho
digui.
Tenim curiositat per saber si a Buenos
Aires els ha acompanyat l'equip de
seguretat de l'Alcaldessa. Aquests policies que la porten per Rubí, la vigilen a
l'Ajuntament i la traslladen en cotxe
oficial per fer els 300 metres que hi ha
des de l'Ajuntament a Ràdio Rubí. Deu
ser que sobren policies per patrullar els
carrers de Rubí i per això es poden destinar dos o tres agents a aquests
assumptes de “màxima necessitat” , o
deu ser que això és el que està de
moda a les ciutats de primera?
Si és així, cap problema, Rubí va bé.
Els dos “mandamasses” de la ciutat es
poden anar una altra setmaneta a
costa dels contribuents a oxigenar-se i
tornar a “millors aires”.

“...i ells a
Buenos Aires”
NÚRIA BUENAVENTURA,
PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D’ICV-EA

ubí deu estar en perfectes condicions quan l'alcaldessa, Carmen
Garcia i el primer tinent d'alcalde,
Jordi Peiró se'n van a Buenos Aires a
unes jornades sobre participació ciutadana. Esperem que com a mínim hagin
aprofitat el temps per aprendre de que
va això de la participació ciutadana
perquè el panorama a Rubí és com per
posar-se a plorar. Recordem que
l'Alcaldessa s'ha posicionat públicament sobre aquest tema de forma molt
clara. En un acte públic a Barberà del
Vallès va dir que ella “ no creu en la
participació ciutadana” i en una de les
seves primeres declaracions als diaris
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d'un contracte de treball que provenia
ja des del seu lloc d'origen. El que se
n'anava, ho feia sabent on, com i què
faria. És a dir, amb garanties per a tots.
No podem aplicar la política de “café
para todos”. Aplicar aquestes polítiques
és caure en la greu irresponsabilitat de
no garantir ni la dignitat de vida dels
nouvinguts al nostre país ni la dignitat
de vida dels que ja hi vivim.
Els baixos índexs de natalitat, la industrialització, les millores socials, l'explosió dels mercats i l'estat del benestar,
entre altres circumstàncies, comporten
necessàriament la immigració. En si
mateixa, es tracta d'un fenomen positiu
tant per als països receptors com per
als països d'origen de l'emigració, alhora que una nova oportunitat de vida per
a moltes persones. Però només si el
fenomen migratori és tractat des de la
responsabilitat, la legalitat i la regulació
del mateix, resulta enriquidor. No tenim
una capacitat d'acollida il·limitada. I
hem d'assegurar la plena integració de
les persones que arriben al nostre país
per poder assolir, tots plegats, una
societat del benestar per a tots. Només
si podem garantir la qualitat de vida
dels que arriben, podrem garantir i
assegurar que el nostre sigui un país
d'oportunitats per a tots. El “café para
todos” que el PSC-PSOE pregona i està
aplicant, convertirà Espanya i Catalunya
en un paradís per a la immigració sense
control i, per tant, posarà en perill l'estat del benestar i les garanties socials,
per a tots, pels que ja hi som i pels que
encara han d'arribar.
Si ara es legalitzen tots els immigrants
censats als ajuntaments, més de
800.000, (molts d'ells ni tan sols hi
viuen, estan inscrits als censos de
municipis d'arreu d'Europa esperant qui
aplica primer aquestes mesures per
anar-hi) demà faran l'agrupació familiar, que significa, en el millor dels
casos, multiplicar per 4 aquesta xifra:
3.200.000 persones més a Espanya. I
jo em pregunto: com els assistirem,
sanitat pública, seguretat social, pensions, prestacions socials, habitatge
públic...? Ho aguantarem?
La demagògia pot donar vots, però no
garanteix ni la integració ni la millora de
la qualitat de vida de ningú. La irresponsabilitat no és sinònim de millora
social.

SÍ A RUBÍ (II)
XAVIER REINALDOS,
PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIU

Immigració
MÒNICA QUEROL, PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
ra fa un any de les eleccions al
Parlament de Catalunya, unes
eleccions que va guanyar CiU,
però no de forma suficient. Ara fa un
any, en aquesta mateixa revista, escribia un article amb el mateix títol i detallava els compromisos que CiU de Rubí
assumia per a la propera legislatura
sobre la base d'un govern nacionalista,
que és el que també volia bona part de
la ciutadania del país, ja que al
Parlament de Catalunya és possible una
majoria alternativa.
No val la pena lamentar-se més d'aquesta situació, tenim el govern que
tenim i ara ens toca valorar el primer
any d'aquesta legislatura i fer-ho des de
l'òptica de la ciutat de Rubí. En majúscules, per a RUBÍ HA ESTAT UN ANY
PERDUT.
L'alcaldessa de Rubí i primera secretària
del PSC local en unes declaracions, en
plena campanya, confonent la seva
representació institucional amb el
càrrec polític deia que seria bo per a
Rubí que guanyés Maragall. Les seves
paraules no podien estar més lluny de
la realitat.
La Generalitat del PSC + ERC + ICV-EA
no té en compte la nostra ciutat, no té
nous projectes d'inversió per a la nostra
ciutat, no està dotant la ciutat de Rubí
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er a molts sembla ser un nou “problema” de la nostra societat. Per a
altres, aquells que entenem què és
la immigració, el fet i les seves conseqüències, no és cap novetat. Tan sols
cal remuntar-se en el temps i recordar
què ha estat succeint des del segle XIX,
i fins i tot abans. En els anys 60, i des
d'aleshores ençà, Catalunya va ser
focus receptor d'immigrants d'arreu
d'Espanya, com ho van ser València i
Madrid. Paral·lelament, Alemanya i
França, a les dècades dels 60 i 70, van
ser lloc d'acollida d'immigrants espanyols que només volien millorar la seva
qualitat de vida. Sembla que ho hàgim
oblidat. Hom recordarà, i si no és així
pot preguntar-ho als que ho van viure,
que països com Alemanya rebien els
immigrants espanyols sota la garantia
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de nous equipaments socials.
El projecte del 3r CAP estava enllestit i
les obres a punt d'iniciar-se, formava
part de la programació de GISA per a
l'any 2004, que de forma alegre va
congelar el tripartit.
Les úniques inversions que fa avui la
Generalitat són les que es deriven dels
projectes començats pel govern de
CiU, nou Institut de L'Estatut (El
Bullidor), endegament de la riera de
Rubí i cobriment de la via dels FGC.
Ara bé, això sí, trobo a faltar veus
públiques que diguin amb rotunditat
que Rubí no forma part de les prioritats
del govern de la Generalitat, on és,
tota aquella gent que deia que el
govern de CiU menystenia a la nostra
ciutat. On estan les mocions que instaven al govern de la Generalitat a fer i
fer. Ara tot és silenci i complaença perquè, és clar, manen els nostres.
El pressupost del 2005 també dóna
molt joc per a l'absència de projectes a
la nostra ciutat, però ja els comentarem en un altre article.
Una cosa sí que tenim clara, l'etapa
més important per a la ciutat de Rubí i
pel seu desenvolupament ha estat
aquella en la qual CiU ha estat decisiva
en el govern municipal i CiU ha presidit
el govern de la Generalitat. Treballem
des d'ara perquè el 2007 això pugui
succeir a Rubí i a Catalunya. És el camí
per a millorar la nostra ciutat.
Un darrer comentari en forma matemàtica i molt clara:
PSC+ERC+ICV-EA=0xRUBÍ.

I un be negre
amb potes roses!
GRUP MUNICIPAL D’UPR
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uè està pasant a la nostra ciutat?
Circula un acudit a Rubí que diu
que l’Ajuntament se sembla a “la
casa del gran hermano” perquè cada
setmana expulsen un habitant de la
casa. I ja van dos regidors del PSC. A
aquest pas el darrer que quedi que
apagui el llum i tanqui la porta.
Al Ple del dia 8 de novembre es va
aprovar un nou crèdit per un import de
més de mil milions de les antigues pessetes, que retornarem en un termini de
quinze anys.
Més deute i embolica que fa fort!
Ara l’equip de govern, format per PSCERC-CiU, acorden el lloguer dels antics
cinemes de Les Torres per un import de
14.000 euros més IVA durant dos anys
i opció de compra posterior. Per tal
d’instal·lar la subcomissaria de la
Policia local. Pensem que hi havia
locals més barats i més funcionals.
Recordem que fa un any aquests
mateixos partits van votar en contra de
la proposta nostra d’instal·lar la subcomissaria a Les Torres perquè van dir
que no era necessària. Ens alegrem
que rectifiquin, a vegades.
I les ordenances fiscals presentades al
Ple del dia 8 per l’equip de govern,
resulta que un dels socis, concretament ERC, s’absté en la votació.
Impressionant ja que se suposa que la
proposta d’ordenances és fruit de l’equip de govern.
O resulta que no és un equip de
govern, sinó una colla d’amics que
decideixen ajuntar-se per tal de fer
partits de costellada?
I al Ple de finals de novembre veurem
com un dels socis, CiU, presentarà alegacions al Pla d’Acció Municipal, que
representa que l’ha redactat l’equip de
govern.
I mentrestant, el regidor de Via Pública
reconeix a la Revista de Rubí que s’instal·laran 150 places d’aparcament en
zona blava perquè ja està acordat.
Quan al Ple del dia 8 li preguntem on
aniran i quan, no ens responen.
Sembla ser que serà el regal de reis als
rubinencs.
I com a cirera del pastís: la senyora
alcaldessa i el primer tinent d’alcalde,
senyor Peiro, han marxat el dia 9 a
Argentina a un congrés de participació.
Nosaltres diem a tot això: I un be
negre amb potes roses! Hi ha una altra
manera de fer les coses. www.unitsperrubi.com

Presentació i
votació de
mocions
GRUP MUNICIPAL D’ACR

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)
no va votar en l'últim ple ordinari (8 de
novembre) la majoria de les mocions
presentades per la resta de grups
municipals. La veritat és que les hauríem aprovat gairebé totes, si els textos ens haguessin arribat dos dies
abans per a la seva valoració en grup.
Alguna força política torna a criticarnos perquè no ens adaptem als ritmes
institucionals. En conseqüència, explicarem a la ciutadania quins són
aquests ritmes.
La majoria de les mocions presentades
el 8 de novembre havien de presentarse el 29 d'octubre, data inicial prevista per al ple, però algun dels textos,
com el d'una de les mocions
d'Iniciativa per Catalunya, no va ser
enviat a l'Ajuntament (i per correu
electrònic) fins el divendres 5 de
novembre. Altres mocions es van presentar també a darrera hora, el dijous
4 de novembre. En contraposició amb
aquesta pràctica, les mocions d'ACR
són lliurades als grups municipals i als
mitjans de comunicació entre tres i
quatre setmanes abans del ple, amb
l'objectiu de permetre el seu debat, les
possibles modificacions i el consens
més ampli. Però la realitat és que en
l'últim ple no se'ns van proposar canvis o ajornaments de les mocions fins
minuts abans de la celebració del ple,
una pràctica sospitosament habitual i
que posa en qüestió de forma notable
el funcionament dels grups municipals
i de la Junta de portaveus.
És aquesta la millor manera de fer
política? És aquesta la forma d'aconseguir el consens més ampli possible
sobre temes d'interès col·lectiu? Els
que critiquen que volguem decidir no
personalment sinó en assemblea... per
què no expliquen les seves nombroses
absències en comissions informatives
o altres reunions institucionals? Per
què no diuen que els regidors cobrem
(alguns més que altres) per assistir a
comissions i plens, i que alguns no
compleixen? Per què costa tant assumir que cal fer política d'altres maneres per acostar-la a la gent i no allunyar-la cada vegada més?
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