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El document “Pla de treball / 2015 – 2019” recull les accions que planteja l’assemblea 

d’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) per al proper mandat de l’Ajuntament de Rubí, 

estructurades en quatre grans àmbits: les persones, l’economia, el medi i l’ajuntament.  

Aquest pla es nodreix de les aportacions realitzades per les diverses comissions de treball 

que es van organitzar des de la tardor de 2014, i també de les propostes realitzades per 

l’assemblea virtual de l’AUP i per persones i entitats externes a la nostra assemblea.  

Atesa la magnitud del document, l’hem anat elaborant de forma modular. Així, cada part del 

document, treballada per una o diverses comissions, s’ha sotmès a la revisió i a l’aprovació 

de l’assemblea de l’AUP. En concret, s’han convocat 4 assemblees per debatre i aprovar les 

diverses parts del pla: el 31 de gener, el 21 de febrer, el 14 de març i el 28 de març de 2015. 

La versió actual del Pla de Treball va ser aprovada per l’assemblea de l’AUP el 10 d’abril de 

2015. 

En tot cas, volem remarcar que es tracta d’un document ben viu i obert a noves aportacions 

i millores durant els propers quatre anys, ja siguin vehiculades a través de l’assemblea de 

l’AUP o ja siguin plantejades per persones i entitats de Rubí.  

 

Som poble, som l’alternativa ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rubí, 5 de maig de 2015 
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1.1 / Qui som?   

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) és un moviment assembleari de Rubí integrat per 

persones convençudes que cal recuperar, de forma urgent, el sentit de l’Ajuntament com 

a assemblea de representants de la ciutadania i no com a simples delegats de partits 

polítics que habitualment decideixen coses que ens afecten sense que se’ns tingui gaire 

en compte.  

La nostra assemblea compta amb el suport de les següents formacions polítiques: 

- Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) 

- Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

- Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) 

- Pirata.cat 
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1.2 / Els nostres objectius bàsics 

L’assemblea d’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) vol treballar amb la gent de Rubí 

per assolir els següents objectius bàsics: 

1) Prioritzar i millorar els aspectes socials i ambientals del nostre territori. 

Volem garantir la màxima qualitat de vida de les generacions de persones 

presents i futures de la ciutat de Rubí, i que això tingui repercussió a la resta de 

la societat. Així doncs, l’objectiu és garantir el benestar, la justícia social i la 

igualtat de drets i oportunitats de tota la ciutadania, així com la conservació del 

territori i el patrimoni natural i històric. 

 

2) Incidir en les decisions i accions que en relació a Rubí es prenen i s’aproven 

a l’Ajuntament de la nostra ciutat, a d’altres administracions i ens amb 

personalitat jurídica pròpia per tal d’acomplir el primer objectiu. Com a eix 

fonamental que sosté aquest objectiu, defensem la millora de la democràcia a 

través de la promoció d’una participació ciutadana real on la ciutadania pugui 

realment expressar-se, prendre decisions i incidir en aspectes bàsics de la ciutat 

de Rubí, i on la base municipalista prevalgui davant les gran estructures de partit. 

 

3) Esdevenir un referent viu i palpable que demostri que és factible “una altra 

manera de fer política”. Per això, defensem la no professionalització dels càrrecs 

polítics, la supressió de tots els càrrecs de confiança política, i la promoció de 

processos de regeneració política i de màxima transparència que garanteixin una 

democràcia real. 

 

4) Defensar els drets polítics del poble català. Volem contribuir, des de l’àmbit 

local, a l’exercici del dret a l’autodeterminació i a la independència de Catalunya, 

així com la defensa dels mateixos drets d’autodeterminació del conjunt dels 

Països Catalans i de tots els pobles. 
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1.3 / Com treballem? 

Per assolir les objectius bàsics establerts i desenvolupar el nostre Pla de Treball, la manera 

d’actuar de l’assemblea d’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) es basa en els següents 

reptes: 

1) Proposar idees i projectes i promoure la participació ciutadana i la democràcia 

participativa directa en les decisions i processos que afectin a Rubí, fent consultes 

i recollint opinions quan s’escaigui, recuperant així el sentit de l’Ajuntament com 

a assemblea de representants de la ciutadania.  

 

2) Informar a la ciutadania sobre les actuacions del Consistori i d’altres administracions 

i ens relatius a Rubí, ja que les opinions i les decisions s’han de fonamentar en la 

informació transparent sobre les qüestions col·lectives.  

 

3) Assumir i fer arribar a l’Ajuntament demandes, projectes i campanyes de la societat 

civil sempre que l’Assemblea ho decideixi i quan no vagin en contra del Codi Ètic i/o 

eixos bàsics i programàtics de l’AUP.  

 

4) Controlar i vetllar pel compliment i la qualitat en l’execució de les responsabilitats i 

competències que té l’Ajuntament de Rubí, tot detectant, investigant i denunciant, si 

s’escau, els temes, problemes, dèficits o irregularitats per donar-los a conèixer i 

proposar-ne millores.  

 

5) Vetllar per la racionalització i l’eficiència dels recursos en la gestió de l’Ajuntament.  

 

6) Defensar el manteniment i la millora del finançament i de les competències dels 

municipis.  

 

7) Detectar i traslladar bones pràctiques aplicades en altres municipis o ens al nostre 

consistori i ciutat. 
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1.4 / Els nostres codis ètics 

11..44..11  CCooddii  èèttiicc  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  

L’assemblea d’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha acordat el següent codi ètic, que 

fixa els nostres principis d’actuació com a moviment assembleari: 

- L’AUP prendrà les decisions en Assemblea. Tothom que vingui a l’Assemblea 

té veu i vot, i aquest no es podrà delegar. En casos d’urgència, les decisions es 

podran prendre en les respectives reunions de l’Assemblea, sempre que els 

càrrecs electes de l’AUP hagin avisat, via telefònica i/o telemàtica (mail grupal), 

als membres de l’AUP de la importància de la seva assistència a aquesta reunió. 

Aquestes decisions s’exposaran a l’Assemblea i aquesta les assumirà o no. 

- El moviment assembleari que genera l’AUP anirà escollint els temes que 

treballarà a mesura que vagi avançant el mandat i podrà tenir grups de treball 

que voluntàriament es vulguin constituir i estiguin disposats a treballar en algun 

tema concret. L’assemblea prioritzarà uns temes sense excloure treballar allò que 

un grup o persona de l’AUP vulgui i pugui. 

- Les persones de l’AUP, siguin càrrecs electes o no, que participin en 

qualsevol comissió, moviment ciutadà o acte, hauran d’informar a 

l’Assemblea de l’AUP (principalment via mail grupal) de tot el que es vagi 

treballant, exposant, i proposant. 

- L’AUP no formarà part de formes organitzatives polítiques que es limiten a 

sumar sigles i que no donen lloc a una assemblea unitària, ens principal i bàsic 

del funcionament de l’AUP. 

- És voluntat de l’AUP presentar-se a les eleccions juntament amb les 

Candidatures Alternatives del Vallès. Aquesta coalició no hauria d’interferir en 

l’acció municipal de l’AUP, i a nivell comarcal hauria d’actuar i decidir, per consens, 

amb les diferents formacions que el conformen. 

- L’AUP deixa oberta la possibilitat d’estudiar pactes post-electorals (formar 

govern, propiciar la governabilitat, etc.). 

- L’Assemblea General decidirà en què es gasten els diners que es puguin 

percebre com a grup municipal. 

- Els regidors i les regidores de l’AUP faran tasques institucionals, sent la 

corretja de transmissió dels temes institucionals cap al moviment participatiu i 

viceversa, i participaran activament en el moviment ciutadà. 
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- El cap de llista compartirà el càrrec de portaveu del grup municipal amb els 

altres càrrecs electes. 

- Qualsevol membre escollit per l’Assemblea General pot exercir de 

representant de l’AUP en organismes, entitats i activitats que ho facilitin. 

- Abans i després de les eleccions els possibles càrrecs electes signaran el Codi 

Ètic dels càrrecs electes del grup municipal de l’AUP, que es farà públic, en el 

que es comprometran a deixar el càrrec si l’Assemblea General els ho exigeix. 

- L’AUP no creu en la professionalització dels polítics ni està d’acord en què 

es cobrin sous desproporcionats respecte als sous del mercat. Per tant, l’AUP 

definirà en el seu pla de treball els sous dels representants polítics i les 

assignacions als grups municipals. En conseqüència amb l’anterior, l’Assemblea 

General decidirà, abans de les eleccions, la quantia màxima de diners que els 

regidors de l’AUP podran percebre per la seva tasca. 

- Els càrrecs electes tindran una durada màxima de quatre anys en funció de 

la seva disponibilitat. No es podran tornar a presentar als primers llocs de la 

llista en les eleccions següents, però sí a les posteriors. En les eleccions següents, 

sí que es podran col·locar als últims llocs de la llista. 

- Els representants no institucionals de l’AUP que formen part de Consells o 

ens oficials (per exemple, Consell Escolar, Consell Finca Font del Ferro, PROURSA, 

etc.) tindran una durada màxima de quatre anys en aquests ens en funció de 

la seva disponibilitat. El càrrec es podrà prorrogar quatre anys més en cas de no 

trobar substitut. 

- Per tal de promoure i garantir una regeneració interna dels càrrecs, els 

responsables de funcions internes de l’AUP (per exemple, tresorer, etc.) 

tindran una durada màxima de quatre anys en aquests càrrecs en funció de 

la seva disponibilitat. El càrrec es podrà prorrogar quatre anys més en cas de no 

trobar substitut. 

- Els membres de l’Assemblea de l’AUP no acceptaran regals de cap persona 

i/o institució o empresa d’àmbit privat susceptible de ser considerat com a 

suborn, o que pugui tenir l’objectiu d’originar una contraprestació, un canvi 

de posicionament polític o provocar favoritisme. En tots els casos, el o la 

membre afectat/da en donarà compte a l’Assemblea General de l’AUP. Es 

considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, 

favors, descomptes i préstecs. 

- Si un/a membre de l’AUP ha de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi 

troba implicat directament o indirectament per interessos de tipus personal, 
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farà pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindrà de deliberar o votar a 

l’Assemblea de l’AUP. 

- Es considera una falta ètica, en contravenció del present codi ètic, l’ús 

d’informació privilegiada per a finalitats diferents als interessos de la pròpia 

Assemblea. 

- L’AUP es manifesta en contra que hi hagi càrrecs de confiança política 

(funcionaris eventuals que treballen per a l’equip de Govern o pels grups 

municipals). 

- L’AUP dóna ple suport i demana el màxim respecte al dret a 

l’autodeterminació de tots els pobles, dret establert el 1966 al Pacte 

Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides pel qual els 

pobles han de poder determinar lliurement el seu estatut polític i procurar 

també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 

11..44..22  CCooddii  èèttiicc  ddeellss  ccààrrrreeccss  eelleecctteess  

En relació als càrrecs electes que pugui tenir l’AUP a partir del 24 de maig, l’assemblea 

ha establert el següent codi ètic que ha de ser assumit per totes les persones que 

conformen la llista electoral de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP): 

L’AUP, per tal de refermar davant de la ciutadania el seu compromís de treballar 

amb rigor i transparència, vol fer que la seva presència institucional pugui ser, 

alhora, testimoni de com desenvolupar l’activitat política amb honestedat, ètica i 

amb compromís de servei. En aquest sentit:   

DECLAREM: 

Els/les sotasignats, com a possibles càrrecs electes de l’AUP, i com a components de 

la societat rubinenca, apostem per tal que la nostra activitat política faci 

aportacions a l’organització, gestió i regulació democràtica de la nostra 

col•lectivitat, més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent. 

Estem convençuts que, incorporant a la nostra activitat política mesures que facilitin 

el canvi i la renovació periòdica de les persones que ens representen, possibilitem 

l’accés a la política institucional a un major nombre de ciutadans i ciutadanes, 

generant alhora un flux de nous equips i de noves idees a l’àmbit institucional. 

Per tot això i, per fer palès el nostre compromís col•lectiu en la defensa de l’interès 

general de la ciutadania i dels nostres drets, per damunt de qualsevol interès 

personal, privat o partidista, ens comprometem lliurement i pública a complir i 

vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic:  
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1. El present Codi Ètic s’adreça als possibles càrrecs electes del grup municipal de 

l’AUP retribuïts amb recursos públics. És propi del compromís de les persones 

afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat. 

2. Els càrrecs electes del grup municipal de l’AUP, durant la campanya electoral i 

posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran les seves propostes a 

través de l’argumentació i el debat polític. 

3. Els càrrecs electes del grup municipal de l’AUP exerciran les seves responsabilitats 

d’acord als continguts del pla de treball (o programa electoral) i al servei del conjunt 

de la ciutadania, més enllà d’interessos personals o corporatius, d’acord amb els 

principis que defensa l’Assemblea de l’AUP. 

4. Els càrrecs electes de l’AUP acataran les decisions, tasques i responsabilitats 

assignades per l’Assemblea de l’AUP. I, sota la base del compromís de l’honestedat 

i de la transparència, donaran compte, com a mínim un cop a l’any, del seu nivell 

de realització i del grau de desenvolupament de tals decisions i del pla de treball a 

la mateixa Assemblea. 

5. La responsabilitat dels càrrecs electes de l’AUP s’entén com una responsabilitat 

pública de servei a la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre 

més enllà de la retribució públicament acordada per l’Assemblea General. 

6. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe del grup municipal de 

l’AUP, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat 

el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec 

conferia. 

7. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris d’aquest codi ètic seran 

traslladats a l’Assemblea General de l’AUP, que resoldrà d’acord al seu criteri. 

8. Si, amb prèvia audiència de l’afectat, l’Assemblea General de l’AUP considera 

convenient el cessament d’una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic, 

aquest adquireix el compromís de dimitir de la seva condició de càrrec electe. 

9. La no declaració o l’ocultació de dades comportaran la violació del present Codi. 

Les persones sotasignats, assumeixen com a propi el pla de treball de l’AUP, així 

com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi. 

 

Nom i cognoms i firma del càrrec electe: 

 Rubí,  ____ de _____________ de 20___ 
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1.5 / Les nostres persones 

Com a mostra de l’assemblea de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), les següents 

persones formen part de la llista que presentem per a les eleccions municipals del 24 de 

maig: 

 

     

Jordi Muntan Cos Aitor Sánchez Cerezuela Mireia Gascón Merlos Albert Giménez Serra Marta Casas Cortada 

     

Alba Aguilà Manchó Montserrat Rousse 

Palacios 

Jordi Simó Boladeras José Francisco Pascual 

Anmella 

Joan Benet Congost 

     

Arcadi Bassegoda Clos Amanda Martínez Hita Marc Gascón Merlos Ivette Oronich Navarro Marc Sánchez Navarro 
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Núria Mulé Cardona Oriol Batalla Mas Josep Manel Alberti Prat Rosa Maria Escofet 

Arboleda 

Daniel Catalán López 

     

Esther Gómez Alonso Pep Adelantado Lucas Joan Palenzuela Andújar Marina Haro Escofet Sergi Jordà Vera 

     

Eulàlia Serrat de Mas Gemma Ortiz Morillas Jordi Giménez Manent Agustí Martínez Botija Ivan Hernáez Gutiérrez 

     

Vicenç Rabadán Perea Falet Bosch Janer Juani Torres Ruiz Marina Dolset Manchó Roger Monterde Puig 

 



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

17 

1.6 / Els àmbits d’acció municipal 

El Pla de Treball de l’AUP integra quatre grans àmbits d’acció municipal: 

- Les persones 

- L’economia 

- El medi 

- L’Ajuntament 

Per cada àmbit, s’han identificat els principals aspectes que poden ser d’interès per a la 

societat rubinenca i s’han plantejat accions per resoldre les mancances detectades i per 

assolir les fites que ens plantegem. Aquests aspectes són: 

 

ÀMBIT: LES PERSONES 

- La cohesió social 

- El teixit associatiu 

- Els equipaments 

- L’educació i la formació 

- La salut pública 

- La infància i l’adolescència 

- El jovent 

- La gent gran 

- Les dones 

- El col·lectiu LGTBI 

- Les persones migrades 

- La diversitat funcional i la salut mental 

- El civisme i la seguretat 

- La cooperació internacional 

 

ÀMBIT: L’ECONOMIA 

- L’habitatge 

- La indústria 

- El comerç 

 

 



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

18 

ÀMBIT: EL MEDI 

- El planejament urbanístic  

- L’entorn natural i rural 

- La mobilitat 

- Els abocadors i les activitats extractives 

- El patrimoni cultural i natural 

- El verd urbà 

- Els residus 

- L’energia i el canvi climàtic 

- La sostenibilitat 

- El cicle de l’aigua 

 

ÀMBIT: L’AJUNTAMENT 

- L’assemblea del poble 

- La participació ciutadana real 

- Els pressupostos i la fiscalitat municipal 

- L’organització municipal 

- L’estructura política 

- La comunicació pública i la societat de la informació 
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2 /    Les idees 

força de l’AUP 
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Com a síntesi del nostre Pla de Treball, l’assemblea de l’Alternativa d’Unitat Popular 

(AUP) ha acordat les següents idees força o aspectes prioritaris a desenvolupar durant 

els propers quatre anys: 

 

1 / Cohesió social: garantim els drets de les persones 

- Elaborem el Pla Local d’Inclusió Social, que coordini tots els fronts de la lluita 

contra l’empobriment de les classes populars i l’exclusió dels col•lectius més 

vulnerables (dones, persones en atur, gent gran, LGTBI, etc.). 

- Incrementem el parc públic municipal d’habitatges i fomentem els lloguers 

socials dels pisos buits, multant les entitats bancàries que mantinguin pisos sense 

ús. 

- Ampliem el projecte de la Finca Font del Ferro per cobrir les necessitats de les 

persones amb diversitat funcional. 

- Ampliem les beques i el servei de menjador escolar per assegurar l’alimentació 

d’infants amb risc de malnutrició. 

- Exigim com a hospital de referència l’Hospital General. 

  

2  / Educació: fem el Pla Educatiu de Ciutat, com a garantia d’igualtat d’oportunitats 

- Exigim a la Generalitat l’eliminació dels barracons, l’execució dels equipaments 

pendents (escola El Bosc, institut Torrent dels Alous), la realització de les reformes 

urgents (escola Pau Casals, institut JV Foix) i la recuperació del servei de transport 

escolar. 

- Augmentem les places públiques d’escola bressol i municipalitzem la seva gestió. 

- Potenciem el Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol per a infants amb 

discapacitat psíquica. 

- Recuperem la Torre Salduba com a espai municipal d’educació en el lleure. 

- Augmentem els recursos formatius per a joves sense graduat escolar. 

  

3 / Activitat econòmica i ocupació: dinamitzem la ciutat 

- Creem un viver municipal de cooperatives per a potenciar noves formes d’activitat 

socioeconòmica: arrelades al territori, integradores de persones en situació de 

risc social, respectuoses amb el medi. 

- Potenciem la creació d’una Oficina Municipal d’Ocupació que coordini les accions 

de recerca de treball per a persones en atur de la ciutat. 
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- Adeqüem els polígons per facilitar la renovació industrial i potenciar la creació de 

llocs de treball. 

- Impulsem el petit comerç i els espais i les ofertes d’oci alternatiu. 

  

4 / Equipaments i teixit associatiu: aprofitem i omplim de projectes els espais que 

ja tenim 

- Realitzem un Pla d’Equipaments socials, culturals i esportius i recuperem espais 

en desús (l’Espai 14/13, el Casino, la Torre Massana, etc.). 

- Creem un centre d’arts escèniques als antics cinemes, amb locals d’assaig de 

música, tallers creatius, exposicions. 

- Recuperem espais poliesportius oberts i gratuïts arreu de la ciutat, i aprofitem les 

pistes esportives dels centres docents fora dels horaris lectius. 

- Instal·lem un nou casal d’activitats per a la gent gran en algun dels molts 

equipaments municipals en desús. 

- Ampliem d’un a tres els centres oberts que proporcionin atenció a infants i 

adolescents en risc d’exclusió social. 

  

5 / Participació ciutadana: potenciem la implicació de les persones en les decisions 

de la ciutat 

- Potenciem els Consells de Participació com a espais de debat i de presa de 

decisions políticament vinculants. 

- Obrim l’Ajuntament al poble, amb: pressupostos participatius, plens 

descentralitzats, plataforma digital accessible, comunicació pública plural. 

- Garantim la màxima transparència en la concessió de subvencions a les entitats i 

creem una oficina d’atenció a les entitats. 

  

6 / Ajuntament: fem un canvi radical en el seu funcionament i obrim-lo a la gent 

- Incrementem la transparència de l’Ajuntament i del govern municipal. 

- Reduïm els sous dels càrrecs electes i l’assignació als grups municipals, i suprimim 

els càrrecs de confiança i els assessors dels grups. 

- Prioritzem les polítiques socials en el pressupost i la fiscalitat municipal. 

- Municipalitzem serveis bàsics com: abastament d’aigua, recollida de residus, 

deixalleria, aparcaments, neteja, manteniment de parcs i jardins. 
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7 / Territori i medi: impulsem un nou model de ciutat al servei de les persones 

- Fem el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): evitem l’expansió de 

nou sòl urbà, protegim l’entorn natural i rural, fem una ciutat accessible i creem 

grans parcs urbans. 

- Potenciem l’aprofitament social i alternatiu del territori: fem el Parc Agrari, 

impulsem l’ús forestal dels boscos, creem una xarxa adaptada d’itineraris, iniciem 

el Centre de Natura i Ruralitat. 

- Seguim lluitant per tancar l’abocador de Can Carreras i evitar l’obertura de Can 

Balasc. I blindem el territori davant de l’amenaça de futurs abocadors. 

  

8 / Mobilitat: humanitzem la ciutat 

- Fem el nou Pla de Mobilitat, prioritzant les zones de vianants, el transport públic 

i l’ús de la bicicleta, fent especial atenció als barris i urbanitzacions. 

- Potenciem una xarxa d’autobusos ben connectada a les línies de tren (FGC i 

RENFE) i a les urbanitzacions. 

- Adeqüem l’avinguda de l’Estatut i la C-1413 (Riera) com a vies urbanes al servei 

de les persones i d’un transport sostenible. 

  

9 / Defensem els drets polítics del poble català 

- Treballem, des de l’àmbit local, per l’exercici del dret a l’autodeterminació i per la 

creació d’una República Catalana en el marc d’un Procés Constituent, així com la 

defensa dels mateixos drets d’autodeterminació del conjunt dels Països Catalans 

i de tots els pobles. 
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3 /    Els àmbits 

d’acció municipal 
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3.1 / Les persones 

En aquest àmbit emmarquem les propostes que afecten més directament a totes les 

persones que viuen a la nostra ciutat. Els Ajuntaments són l'administració més propera a 

la ciutadania i, per tant, són un punt de referència davant qüestions que ens afecten en 

la nostra vida privada com en la col·lectivitat, i no només per aquest àmbit sinó per tots 

els que integren el nostre Pla de Treball. 

Un dels aspectes de l'àmbit “Les Persones” on l'actuació municipal pot tenir un major 

impacte és en el desenvolupament de polítiques i accions que promoguin la cohesió 

social i que ajudin a prevenir i a superar situacions de risc social dels veïns i veïnes de 

Rubí. Pobresa, racisme o masclisme són tres eixos de discriminació que s'entrecreuen en 

les vides de moltes persones, però també n'hi ha d'altres com les relacionades amb l'edat 

o l'estat de salut. 

Cal eliminar progressivament el model paternalista, assistencial o de caritat, sense 

menystenir la intervenció de l'administració en situacions de violència, de manca 

d’equitat i d’exclusió. Busquem construir una intervenció que ens allunyi d'un model on 

les persones som només usuàries o beneficiàries de recursos i serveis, i que perpetua un 

sistema on part de la població resta abocada a l'exclusió social, la pobresa sense ànima i 

a la manca d'esperit crític. 

Les infraestructures, els mitjans i els recursos que es poden gestionar des de l'Ajuntament 

juntament amb la societat civil poden jugar, sens dubte, un paper important per assentar 

les bases per a un futur on els models de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament 

evolucionin. 

L'esclat de la bombolla immobiliària ara fa 8 anys fou sense cap mena de dubte l'inici 

d'un camí per a moltes famílies ple de dolor, ràbia i frustració, en comprovar com aquesta 

situació els duia cap a l'abisme, per ofegar-se al mar de la misèria i l'exclusió social. 

L'aplicació sense cap mena de rubor durant aquests darrers anys de les polítiques 

neoliberals marcades per la Troika, amb les lleis executades pels diferents governs de 

l'Estat Espanyol o pels governs autonòmics, han tingut conseqüències dramàtiques per 

a la gent. Les reformes laboral i de la seguretat social, la reducció de recursos per al 

desenvolupament de serveis (com en el cas dels recursos per a dones supervivents de 

violència masclista, per a les escoles o per a la sanitat pública), la llei d'estabilitat 

pressupostària, el rescat de la banca, el pagament del seu deute o l'execució de milers 

d'hipoteques bancàries han estat, sens dubte, un atac molt greu a la línia de flotació de 

la classe treballadora. 
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33..11..11  LLaa  ccoohheessiióó  ssoocciiaall  

Situació actual  

- En el marc de la cohesió social, Rubí presenta greus mancances humanes que 

cal combatre i resoldre urgentment, com ara: l’empobriment de les classes 

populars, els desnonaments, l’elevada desocupació laboral, el dèficit de recursos 

públics destinats a l’atenció i la integració social, el risc de malnutrició en infants, 

el col·lapse del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol, l’escassa dinamització 

de la Finca Font del Ferro, etc. 

- Detectem, per tant, que Rubí és una ciutat poc cohesionada i amb poques 

oportunitats pels col·lectius més sensibles. Hi ha greus mancances per cobrir, 

també grans necessitats a nivell d'inserció laboral, així com pocs recursos 

destinats a la integració social i una xarxa d'entitats del tercer sector amb una 

situació de precarietat, tant a nivell de recursos econòmics com d'infraestructures. 

- En l'àmbit de la infància i l’adolescència, Rubí hauria de disposar de, com a 

mínim, tres centres oberts i només en disposa d'un i és de caràcter privat. També 

hi ha poc accés a l'esport i al lleure gratuït.  

- En l'àmbit de les persones amb discapacitat psíquica, tot i que disposem d'una 

escola d'educació especial, el Centre d’Educació Especial (CEE) de Ca n’Oriol, 

aquesta està totalment col·lapsada. També disposem d'un centre especial de 

treball municipal, la Finca Font del Ferro, però està mal gestionat i això té com 

a conseqüència la nul·la possibilitat d'inserció laboral, social i ocupacional 

d'aquest col·lectiu a la seva ciutat. 

- En l'àmbit de les persones amb discapacitat física, tenim una ciutat molt poc 

adaptada a persones amb mobilitat reduïda, element que pot dificultar  

decisivament la seva integració social.  

- En l'àmbit de les persones grans, tenim una manca evident de places públiques 

en residències, així com escasses cobertures d'ajut a domicili i una insuficient 

oferta lúdica gratuïta destinada a aquest col·lectiu. 

- En l'àmbit de les persones en situació d'atur, especialment els de llarga durada, 

no disposem d'un servei local coordinat amb la Generalitat / Estat que gestioni 

plans d'ocupació, formació i borsa de treball. A Rubí hi ha una quantitat important 

d'atur de llarga durada de persones mes grans de 45 anys i amb poca formació 

acadèmica, per tant, amb poques possibilitats d'inserció laboral. 

- Les dones són un sector que està patint especialment la crisis, ja que, davant la 

reducció dels serveis públics, han vist incrementada la càrrega de treball de cura 

de les persones a nivell familiar, atès que els homes encara no s'hi han incorporat 
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al 100%. També percebem que els nivells de pobresa són encara majors en el cas 

de les dones, i lamentem que hagin patit també la minva de recursos públics en 

temes tan urgents com l’acompanyament a les dones víctimes de violència 

masclista. 

- Per altra banda, a Rubí sovint hi ha llargues llistes d’espera de ciutadans i 

ciutadanes que volen ser atesos pel personal de l’àrea de Serveis Socials de 

l’Ajuntament per tal de poder rebre orientació o ajuda sobre el seu cas. A vegades 

els temps d’espera són superiors a les 4 setmanes. I l’equipament no és suficient 

per atendre tanta gent i sovint és col·lapsa.  

- També cal avançar, i molt encara, en la lluita contra les discriminacions de les 

persones del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gays, transsexuals, bisexuals i 

intersexuals), i en el suport als processos d'afirmació de la seva identitat. 

- Una altra mancança que tenim és la no aprovació d’un Pla Local d’Inclusió Social 

(PLIS)1. El 2008 es va començar a redactar aquest Pla a Rubí, aprofitant el suport 

tècnic que van oferir la Generalitat i la Diputació, però no es va enllestir i per tant 

no es va aprovar ni aplicar. Altres ciutats com Terrassa, Sabadell o Sant Cugat ja 

tenen el pla en fase d'execució des de fa anys.  

- Respecte a l’exclusió social de persones en situació de risc, les polítiques 

públiques haurien de ser integrals i haurien de tenir en compte, per tant, els  

àmbits principals en els quals poden produir-se dinàmiques d’exclusió i els factors 

principals que operen en cadascun d’ells: econòmic (pobresa relativa), laboral 

(atur, precarietat), residencial (habitatge inaccessible, sense llar, assentament 

informal, pobresa energètica), formatiu (analfabetisme, nivell formatiu 

insuficient), sociosanitari (vellesa fràgil, discapacitat, malalties de risc social), 

relacional (debilitat de les xarxes familiars i comunitàries), ciutadania (feblesa en 

l’exercici de  drets cívics i polítics) o cultural (analfabetisme digital, desigualtat en 

l’accés  al capital cultural), entre d’altres. Amb aquests elements es podrien 

treballar els diferents col·lectius amb necessitats especials, amb el suport de les 

diverses Taules de Treball que es considerin necessàries, les quals plantejarien les 

                                                           
1 Segons el Departament de Benestar Social de la Generalitat, els Plans Locals d’Inclusió Social són uns dels 

instruments que tenen  els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar 

els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de 

vulnerabilitat. Diversos municipis o consells comarcals, a través de les seves àrees bàsiques de serveis socials, 

disposen de plans locals, subvencionats a través del contracte programa de la generalitat. L’objectiu és 

articular l’estratègia per a la inclusió social mitjançant els PLIS, dissenyant i desplegant accions prioritàries 

consensuades pels agents socials de cada territori en base a la diagnosi i els recursos existents. En definitiva, 

es tracta d’impulsar polítiques en l’àmbit local per minimitzar els factors de risc i potenciar i assentar aquells 

aspectes que eviten caure en situacions d’exclusió. Amb els plans locals d'inclusió social es contribueix a 

avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i amb més cohesió social. 
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accions a seguir. Es podria aplicar la política de discriminació positiva en alguns 

col·lectius molts específics però sempre mirant d'anar a una normalització.  

Propostes 

Acció 1. Elaborem, aprovem i executem el Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) de Rubí, 

que permeti impulsar polítiques integrals per minimitzar els factors de risc i 

potenciar i assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions d’exclusió. 

Acció 2. Constituïm el Consell Social Municipal (CSM) i dotem-lo tècnicament i 

econòmica per tal de poder desenvolupar les accions dissenyades en el PLIS. 

La creació del CSM respon a la necessitat d’eixamplar el treball envers els col·lectius 

en risc d’exclusió social de la ciutat. En aquest sentit, ha d’esdevenir una eina 

fonamental de treball, assessorament, suport i seguiment d’aquests col·lectius per 

a l'àrea de Serveis Socials o de Servei a les Persones de l’Ajuntament. Entre les seves 

finalitats, cal destacar les següents:  generar idees i possibles projectes a 

desenvolupar, promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i 

l'Ajuntament i fomentar el voluntariat com a eina per millorar el treball social. Com 

en tot consell municipals que es proposa en aquest Pla de Treball, les decisions del 

CSM han de ser políticament vinculants. 

Acció 3. Facilitem i permetem una gestió municipal el més ràpida possible dels 

següents ajuts socials bàsics: a) tramitació dels ajuts de renda mínima d’inserció, 

l’atorgament i el finançament de la qual és competència de la Generalitat (en 

l’actual situació de crisi, moltes persones depenen d’aquests ajuts); b) tramitació 

d’ajuts com a única font de subsistència; c) tramitació dels ajuts establerts per a les 

persones en situació de dependència, ja que són precisament els Serveis Socials 

que depenen de les entitats locals els que han de verificar i qualificar la situació de 

dependència de les persones sol·licitants dels ajuts (l’allau de peticions d’aquests 

tipus d’ajuts que hi ha hagut els darrers anys han dut molts Serveis Socials gairebé 

al col·lapse, amb els corresponents sobre costos de gestió per als ajuntaments i 

consells comarcals afectats); d) tramitació d’ajudes socials per a persones 

desafavorides econòmicament; e) col·laboració amb la Generalitat per prestar ajuts 

en les polítiques adreçades a l’adolescència i la joventut en situació de risc. 

Acció 4. Potenciem els recursos humans, materials, econòmics i també d’equipaments 

de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament per: millorar l’atenció a la gent amb 

necessitats socials; millorar l’organització i la coordinació dels diversos serveis; 

potenciar la transversalitat en l’enfoc dels problemes socials i en l’adopció de vies 

de solució; etc. Entre d’altres mesures, es proposa la creació d’una oficina o servei 

municipal que vetlli per l’aplicació del PLIS i per la garantia dels drets socials, 

a través de la qual es coordinin les polítiques socials que promou l’Ajuntament. 

Aquest servei és considera essencial per integrar tots els punts de vista en l’atenció 

de les persones (habitatge, alimentació, salut pública, formació, etc.).  
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Acció 5. Treballem per combatre la pobresa a Rubí, garantint una major despesa pública 

per a la compra d’aliments i per a les ajudes a menjadors, així com per a les activitats 

de lleure de les famílies que estiguin en situació de pobresa. Tanmateix, volem que 

s’acordi amb les parades del Mercat Municipal l’aprofitament dels aliments que 

s’hagin de llençar, a través de les entitats que distribueixen aliments entre les 

famílies més necessitades (aquesta acció permetria aportar aliment fresc).  

33..11..22  EEll  tteeiixxiitt  aassssoocciiaattiiuu  

Situació actual 

- Rubí té un ampli, divers i potent teixit associatiu, integrat per un devessall 

d’entitats de tota mena però principalment culturals, esportives, socials i veïnals. 

Aquest teixit és un dels principals actius de la nostra ciutat i és una magnífica eina 

de cohesió i d’integració social que cal potenciar. 

- En tot cas, detectem diverses mancances pel que fa al paper que desenvolupa 

l’Ajuntament en relació a les entitats, començant per un excés d’intervenció en 

el teixit associatiu que cal evitar. Entenem que les entitats han de ser autònomes 

i independents i han de traçar el seu propi camí i trajectòria, i que en aquests 

escenari l’Ajuntament ha de donar-hi suport i deixar fer, sempre i quan es 

respectin les normes de convivència i s’assoleixin les fites socials que es 

persegueixen. 

- També s’evidencia una manca de comunicació entre l’Ajuntament i les entitats 

a l’hora de prendre decisions que les afecten directament o indirecta, i a l’hora 

d’organitzar activitats per a la ciutat. A més, el sistema de funcionament actual 

no propicia la generació d’activitats en xarxa, ans al contrari.  

- De la mateixa manera, es detecta una preocupant i perjudicial dependència 

econòmica de les entitats respecte a l’Ajuntament, amb problemes de 

clientelisme i la consolidació d’un sistema de subvencions a les entitats que 

resulta poc transparent i equànime. Tot i que aquest sistema es va revisar i 

actualitzar, el reglament és encara millorable. El més preocupant, però, és la 

manca de seguiment i de resposta a les entitats per part de les regidories 

responsables en cada cas. 

- Igualment, hi ha manca de transparència en els convenis que es firmen amb les 

entitats i/o certes persones a títol particular, de fet cal lamentar que no són 

públics. A més, en alguns casos s’han signat convenis on no queden clares les 

condicions o els acords. Finalment, en molts casos l’Ajuntament fa poc seguiment 

del compliment dels acords signats. 
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- Cal tenir en compte que la nova llei de transparència dificultarà l’activitat de les 

entitats, ja que professionalitza la fiscalitat d’aquestes. Els caldrà, doncs, un bon 

suport tècnic durant, com a mínim, un període de temps. 

- Finalment, i en relació a les entitats esportives, cal dir que aquestes no tenen un 

òrgan de participació ciutadana en el que puguin exposar i debatre els seus 

problemes, com sí poden tenir per exemple les entitats de tipus cultural. També 

cal apuntar que amb els recursos econòmics, les entitats esportives prioritzen 

l’esport de competició semi-professional en detriment de l’esport base, l’esport 

escolar o de barri, amb capacitat d’arribar a molta més gent. En aquest sentit, cal 

potenciar la tasca que els clubs esportius fan amb l’esport de base. 

Propostes 

Acció 6. Creem Consells de Participació Associativa que fomentin la implicació del 

teixit associatiu en les decisions de caire cultural, esportiu i social de la ciutat. 

Aquests consells han de fomentar la participació de les entitats en la definició de 

les polítiques locals en els àmbits cultural, esportiu i social, i han de garantir el 

treball compartit entre la institució i el teixit associatiu.  

Acció 7. Potenciem el recolzament integral de l’Ajuntament al teixit associatiu de la 

ciutat, a través de l’Oficina d’Atenció a les Entitats. La interrelació entre les 

entitats i l’Ajuntament es vehicula a través de les diverses regidories o 

departaments, però no existeix un servei de referència que faciliti i centralitzi aquest 

diàleg, que garanteixi un mateix tracte per a totes les entitats i que posi a la seva 

disposició d’una forma àgil i eficient tot allò que l’Ajuntament pot oferir al teixit 

associatiu. Per això proposem que es creï un servei municipal específic de suport a 

les entitats, que podria ser l’Oficina d’Atenció a les Entitats, des d’on es puguin 

canalitzar tots aquells recursos administratius, jurídics, materials i tècnics de 

l’Ajuntament que puguin precisar les entitats per al seu correcte funcionament. Així, 

des d’aquest servei s’haurien d’atendre necessitats i problemàtiques comunes a 

totes les entitats, com l’assessorament legal, l’assessorament fiscal, la dotació 

d’infraestructures, la difusió de les activitats, la tramitació de subvencions 

municipals, la cerca i la tramitació de subvencions d’àmbit supramunicipal, la 

coordinació amb el programa d’activitats municipals i d’altres entitats, etc. Aquest 

servei també hauria de servir per disposar, com Ajuntament, d’informació 

actualitzada, centralitzada i sistematitzada de totes les entitats de la ciutat, i tenir 

en tot moment un coneixement precís de quin teixit associatiu tenim per fer front 

a les seves demanades i necessitats.  

Acció 8. Impulsem la interrelació i el treball en xarxa de les entitats i donem suport a 

la promoció de les seves activitats. S’han d’establir eines i entorns per potenciar 

el contacte entre les entitats, això és essencial si volem que les entitats explorin vies 

de col·laboració entre elles. Aquest contacte també és bàsic per coordinar els 
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diversos programes d’activitats i unificar-los en una sola programació anual 

d’activitats municipals i d’entitats locals, i per fomentar la participació de la 

ciutadania a les activitats que puguin organitzar. Entre d’altres eines, es proposa 

que es reactivi, s’actualitzi i es difongui la pàgina web www.entitatsrubi.cat, des d’on 

es podria vehicular aquest treball en xarxa de les entitats i a on es podria visualitzar 

aquest programa conjunt, a mode d’una agenda on-line d’activitats culturals, 

esportives, socials, etc. Aquesta plataforma s’hauria de coordinar i mantenir des de 

l’Ajuntament, per exemple a través de l’Oficina d’Atenció a les Entitats. També es 

podria difondre l’activitat de les entitats a través del butlletí municipal “La Ciutat”, 

tal i com es proposa en el marc d’aquest pla de treball a l’àmbit de la comunicació 

pública. 

Acció 9. Revisem les ordenances fiscals i eliminem les taxes d’ús d’espais municipals 

per part de les entitats. Cal afavorir la utilització d’espais municipals per a la 

realització d’activitats que organitzin les entitats locals (xerrades, exposicions, etc.). 

Actualment, però, la fiscalitat municipal preveu l’establiment de taxes per l’ús 

d’aquests espai, aplicables també a les entitats locals, fet que no contribueix al seu 

ús per part de les entitats. Un greuge que cal resoldre i eliminar, atès que els espais 

municipals són de tota la ciutadania i han d’estar a l’abast de les entitats, que són 

les que aporten la majoria d’activitats i de continguts que es desenvolupen en 

aquests espais. El seu ús només ha de precisar d’un treball de coordinació prèvia 

entre l’entitat i l’Ajuntament. 

Acció 10. Revisem els desajustos en el reglament d’assignació de subvencions i recursos 

(lloguers, pagament de l’electricitat, aigua, etc.) a les entitats i associacions, 

per tal que siguin el més objectives, equànimes i justes possibles.  

Acció 11. Creem una comissió municipal que s’encarregui de la revisió dels convenis 

establerts entre l’Ajuntament i les entitats locals, empreses i/o determinats 

particulars.  Per a garantir la màxima transparència possible en els acords a què 

pugui arribar l’Ajuntament amb entitats, empreses i/o particulars, i per a garantir 

un seguiment permanent del grau d’execució i compliment dels mateixos, es 

proposa la creació d’una comissió municipal específica, amb la participació de 

representants del govern municipal, de personal tècnic municipal i dels 

representants de tots els grups municipals amb representació al plenari de 

l’Ajuntament. Aquesta comissió ha d’analitzar i fiscalitzar tots els convenis als que 

hagi arribat l’Ajuntament. No ens podem permetre la repetició de nous casos de 

molta foscor com el conveni del Casino.  

Acció 12. Fem obligatòria l’aprovació prèvia dels convenis amb entitats, empreses i/o 

particulars per part del Ple de l’Ajuntament, abans de la seva signatura. Una 

manera per garantir la màxima transparència possible en l’establiment de convenis 

entre l’Ajuntament i entitats, empreses i/o particulars, és incorporar en el tràmit 

administratiu que acompanya tota elaboració d’un conveni l’obligació d’aprovar-lo 

http://www.entitatsrubi.cat/
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prèviament en el màxim òrgan institucional a nivell municipal, que és el Ple de 

l’Ajuntament. Aquesta obligació permetria que els convenis fossin revisats i 

debatuts per part de tots els grups municipals que conformen el plenari. La seva 

aprovació seria condició sine qua non per a la seva signatura i aplicació.  

Acció 13. Organitzem Jocs Escolars entre les escoles de primària amb la col·laboració de 

les entitats esportives.  

Acció 14. Facilitem la logística a les entitats per a la realització i organització de diades 

esportives obertes a la nostra ciutat.  

Acció 15. Destinem una partida pressupostària per a fomentar l’esport base a les 

escoles: dins d’una convocatòria concreta i amb uns criteris preestablerts, 

proposem que les entitats esportives de Rubí presentin un projecte concret per tal 

de treballar l’esport a les escoles.  

Acció 16. Estudiem la recuperació de la natació escolar facilitant, com a mínim, el 

transport.  

Acció 17. Incidim en la línia de treball dels clubs pel què fa a formació, educació 

alimentària, sanitària, etc.  

Propostes en relació a les Festes Majors de Rubí 

Acció 18. Canviem el model de Festa Major de Sant Pere. S’ha d’impulsar un canvi en el 

model vigent, molt influenciat per l’Ajuntament, i s’ha de garantir que el disseny i 

l’organització de la Festa Major sigui el resultat de la implicació i de la participació 

real del teixit associatiu de la ciutat, un teixit que, no ho oblidem, al final acaba 

omplint de continguts aquest esdeveniment i fa que la Festa arreli més o menys 

entre la població. En aquest sentit, és essencial que es recuperi la Comissió de 

Festa Major, integrada per entitats del teixit associatiu local i també per 

l’Ajuntament, i que actuï com a ens organitzador de la Festa Major.  

Acció 19. Potenciem al màxim la Festa Major Petita de Sant Roc. Cal que les entitats locals 

de cultura tradicional i popular es facin seva aquesta Festa Major i que es doti 

l’esdeveniment de la potència que es mereix la segona festa de la ciutat. Així, 

plantegem que s’organitzi des d’una comissió específica, la Comissió de Sant Roc, 

amb la participació activa de les entitats que la vulguin impulsar. I amb el suport 

de l’Ajuntament des del punt de vista de la logística i de la infraestructura 

necessària, però evitant el seu intervencionisme des del punt de vista del disseny i 

dels continguts. També proposem que s’analitzi l’opció de fer aquesta Festa la 

segona quinzena del mes d’agost, més propera a la festivitat de Sant Roc, tal i com 

s’havia fet antigament i com es fa en molts pobles de Catalunya. Entenem que la 

Festa Major de Sant Roc pot tenir entitat pròpia i potència suficient com per no fer-

la coincidir amb els actes festius que es puguin organitzar a l’entorn de la Diada 
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Nacional. Programar-la entre el 15 i el 31 d’agost permetria, a més, omplir part del 

dèficit d’activitats culturals que té la ciutat durant el mes d’agost. 

Acció 20. Fomentem i facilitem que les festes majors de barri siguin autogestionades i 

que no siguin dependents de les subvencions municipals.  

33..11..33  EEllss  eeqquuiippaammeennttss  

Situació actual 

- Rubí té un dèficit evident d’equipaments de tot tipus per a una ciutat de més 

de 75.000 habitants. 

- De totes maneres, el que és un drama és la gran quantitat d’equipaments 

municipals que estan desaprofitats a Rubí i que romanen tancats, una situació 

incomprensible quan la ciutat té grans necessitats d’espais per al lleure juvenil, el 

teatre, la música, l’estudi, la gent gran, etc.  

- Entre aquests, és especialment greu el cas dels antics cinemes Rubí Palace, un 

amplíssim espai situat a sota de la plaça de la Constitució de les Torres i que va 

costar més d’un milió d’euros a l’Ajuntament, però que sempre ha estat tancat i 

que es deteriora sense remei davant la passivitat de l’Ajuntament per rehabilitar-

lo i omplir-lo d’activitats. També és flagrant el cas de la Torre Salduba, una de 

les Torres Massana situada al davant de l’escola de la Torre de la Llebre, que fins 

i tot va ser rehabilitada en el marc d’una escola taller però que sempre ha estat 

tancada malgrat el gran potencial del seu interior i també de l’extens pati que 

l’envolta. L’oblit també ha estat una constant en el cas de la casa que 

l’Ajuntament té dins del conjunt patrimonial de les antigues cases de la plaça 

del Dr. Pearson, a la cantonada del carrer Balmes amb el carrer Abat Escarré. La 

manca d’ús d’aquesta mostra de l’arquitectura de principis del segle XX, l’ha 

portat a una situació de degradació i marginalitat preocupant. Segurament, la 

mateixa situació que seguirà la recentment adquirida Torre Massana si 

l’Ajuntament no fa un canvi radical en la seva política d’equipaments.  

- També tenim equipaments municipals infrautilitzats i sense un projecte d’ús 

definit, com és el cas de la Torre Bassas, l’Ateneu o la masia de Can Serra, on 

els canvis de rumb han estat una constant en els darrers anys i on la indefinició i 

el baix aprofitament social s’ha convertit en el seu senyal d’identitat.  

- Aquesta tradicional gestió erràtica de l’Ajuntament s’ha expressat novament en 

el Celler Cooperatiu, un magnífic equipament de principis de segle XX que s’ha 

pogut recuperar després d’una costosa inversió i un llarg període de temps, però 

que no compta a hores d’ara, dos anys després de la seva inauguració, d’un pla 
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d’usos potencials ni d’un programa d’activitats permanent que pugui aprofitar tot 

el que ens podria oferir aquest equipament. Tenim un gran equipament, únic a 

Rubí, però encara no sabem què hi podem fer. Lamentable una vegada més. 

- La Biblioteca Municipal és un altre equipament destacat de la ciutat, i cal 

reconèixer el canvi substancial que ha significat el seu trasllat a una de les 

antigues naus de la Josa. Ara disposem d’un espai molt més ampli i més ben 

equipat que l’anterior de l’Escardívol, amb una oferta diversa d’activitats. Amb tot, 

però, hi ha disfuncions que no s’haurien de produir, com per exemple l’ocupació 

d’una part de la planta baixa per a les dependències de l’àrea de Cultura (els 

equipaments municipals no han d’acollir serveis municipals, que poden tenir 

altres ubicacions) o l’escàs horari d’obertura de les sales d’estudi durant els 

períodes d’exàmens universitaris. 

- És deficient també l’excessiva dispersió d’equipaments que acullen els 

diversos serveis municipals de l’Ajuntament. Especialment precària és la 

situació de l’equipament que acull la gran àrea de Serveis Urbans i Seguretat, a la 

carretera de Terrassa i al costat de la Policia Local. Una antiga nau ara convertida 

en part en dependències municipals que acullen serveis que requereixen d’una 

elevada atenció ciutadana, com és el cas dels serveis que gestionen l’abastament 

d’aigua potable, la gestió de residus o el transport públic, entre d’altres, però que 

es troben a la sortida del nucli urbà, lluny de tots els barris residencials. Una ciutat 

com Rubí hauria de disposar d’un gran equipament en el que es concentressin la 

majoria dels serveis administratius i tècnics de l’Ajuntament, ubicat en una 

localització prou central com per facilitar els tràmits presencials que ha de fer la 

gent.  

- Els centres cívics, equipaments de titularitat municipal, tenen també mancances 

que cal resoldre  si volem que siguin veritables centres d’activitat sociocultural 

arrelada als barris on s’ubiquen. Massa sovint són entesos com a seus de les 

entitats veïnals de cada barri, però són molt més que això i han de poder acollir 

usos com aules d’estudi, biblioteques de barri o espais per altres entitats del barri. 

- A banda dels equipaments de titularitat municipal, també cal lamentar la situació 

d’altres equipaments que podrien tenir un paper rellevant a la ciutat, com és el 

cas del Casino, un gran, cèntric i històric equipament que roman tancat malgrat 

l’elevada despesa pública que hi ha esmerçat l’Ajuntament des de principis de la 

dècada passada.  

- A nivell esportiu, detectem la falta d’espais per a realitzar esport de forma oberta 

i sense necessitat de formar part de cap club o entitat. També són preocupants 

les mancances d’instal·lacions de nova construcció com el poliesportiu de la 
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Llana, que té problemes de goteres els dies de pluja i que no permet acollir 

competicions de hoquei línia.  

- També manquen més piscines públiques, només disposem d’una piscina 

exterior i una de coberta. Però són absolutament insuficients per atendre la 

demanda existent d’una ciutat com la nostra. Només cal anar un dia de ple estiu 

a la piscina de Can Rosés per veure el gran dèficit que tenim en aquest aspecte. 

La dotació actual tampoc permet atendre a tots els Casals d’Estiu que sol·liciten 

entrada a la piscina municipal.  

- El manteniment dels equipaments municipals és un altre dels dèficits que té la 

ciutat, així es posa de manifest en algunes instal·lacions esportives, com la pista 

de futbol sala exterior que tenim al complex esportiu de Can Rosés. 

- Tota aquesta realitat no fa sinó reclamar encara més la realització d’un Pla 

d’Equipaments Culturals, Socials i Esportius, una eina de la que encara no 

disposem i que és essencial per establir quins espais i equipaments disposen les 

entitats i la ciutadania en general per realitzar activitats, quan i en quines 

condicions.  

- En relació amb aquest punt, cal lamentar que hi ha una manca d’espais culturals 

i socials polivalents que tinguin, per exemple, sala de cinema, sala d’actes 

de gran capacitat o sales d’exposicions. I també falten equipaments com aules 

d’estudi i aules d’accés gratuït a internet. 

Propostes 

Acció 21. Amb la participació de les entitats i la ciutadania de Rubí, realitzem 

immediatament un Pla d’Equipaments Culturals, Socials i Esportius de la 

ciutat, que estableixi de quins espais disposen les entitats/ciutadania per a realitzar 

les seves activitats, quan i en quines condicions. El Pla hauria de contemplar la 

rehabilitació i ús dels espais actualment en desús, i també les propostes d’ús per 

aquells equipaments que tenen una utilitat social molt escassa. Des de l’AUP ja 

tenim algunes propostes que volem plantejar per al debat d’aquest Pla, com ara les 

següents:  

a) Antics Cinemes de Rubí: creem un espai d’arts escèniques (bucs d’assaig, circ, 

teatre amateur, concerts de grups locals, etc..) autogestionat, amb espai també 

per al que era l’antic Rubí Rock per grups de música locals. Facilitarem l’adequació 

del local i les despeses corrents (aigua, llum, etc.).  

b) Ateneu: proposem que esdevingui un espai de dinamització sociocultural, de 

trobada d’entitats i de participació ciutadana, que també pugui acollir un 

programa d’activitats culturals de caràcter anual i de petit format (exposicions, 

música, teatre, projeccions cinematogràfiques, etc.). Al jardí de l’Ateneu es podria 

organitzar una interessant temporada d’activitats a l’aire lliure durant els mesos 
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de major bonança, entre maig i setembre. Caldria recuperar l’activitat del bar-

cafè, com a complement de l’acció cultural i social de l’Ateneu.  

c) Centre Sociocultural del Pinar (Espai 1413): cal solucionar immediatament el 

problema legal que limita l’ús de les instal·lacions i cedir part de l’espai al centre 

obert del Pinar. A més, també proposem que funcioni com a centre cívic gestionat 

per les entitats veïnals en el que es puguin desenvolupar activitats culturals, reforç 

escolar pels infants del barri i activitats d’inserció laboral. 

d) Torre Salduba: catalogada com equipament educatiu per l’Ajuntament, 

plantegem que esdevingui un centre d'activitats d'educació i lleure destinat a 

infants i adolescents (activitats educatives destinades bàsicament a escoles entre 

setmana i de lleure els caps de setmana). 

e) Edifici de propietat municipal situat al carrer Balmes, cantonada amb carrer Abat 

Escarré, davant de la plaça del Dr. Pearson (dins del conjunt de casetes del Dr. 

Pearson): plantegem una cessió d’ús als representants del col·lectiu de persones 

amb diversitat funcional de Rubí, format per la Finca Font del Ferro, l’associació 

de persones amb diversitat intel·lectual de Rubí (APDIR) i l’AMPA del Centre 

d’Educació Especial de Ca n’Oriol, on puguin desenvolupar projectes d’inclusió 

social i com a punt de venda dels productes de la Finca Font del Ferro. 

f) Casino: proposem que es faci una consulta ciutadana per decidir si l’Ajuntament 

l’ha adquirir o no, amb tota la informació sobre l’equipament, el seu estat, el cost 

d’una possible adquisició, el cost de la seva rehabilitació integral, el manteniment, 

la gestió i les possibles utilitats de l’equipament. En el cas que la ciutadania opti 

per la compra municipal del Casino, des de l’AUP proposem que es recuperi com 

a espai polivalent per a la representació d’arts escèniques (teatre, música, cinema, 

etc.) i també per a l’acolliment d’entitats de cultura tradicional i popular. 

Tanmateix, la seva polivalència i magnitud podria permetre la realització de dinars 

i sopars col·lectius i l’acolliment d’activitats culturals que, per culpa de les 

condicions meteorològiques, no es poguessin celebrar a l’aire lliure el dia 

establert (per exemple, alguna fira, audicions de sardanes, representacions 

infantils, etc.). La nostra proposta també integraria la recuperació del bar-cafè i 

del seu pati, que es podria gestionar per part de les entitats d’aquest equipament. 

g) Celler Cooperatiu: proposem que es defineixi un pla d’usos específic d’aquest 

gran equipament, a hores d’ara encara pendent. En tot cas, s’ha de garantir que 

la totalitat del Celler tindrà un ús públic i que no es privatitzarà la seva gestió, 

encara que sigui a nivell parcial. Tot l’equipament ha de ser gestionat des de 

l’Ajuntament i del teixit associatiu local. La magnitud Celler fa que s’hi puguin 

projectar usos diversos i complementaris a la vegada, com espais d’exposició, 

espais de representació teatral i musical, espais polivalents, etc. I en tot cas, el pla 

d’usos del Celler ha de garantir la preservació i la difusió del llegat vitivinícola 

d’aquest equipament i de la tradició de la vinya a Rubí. 
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h) Museu de Rubí: proposem que el futur Museu de Rubí traspassi la idea típica i 

tradicional que ha a acompanyat a aquest tipus d’equipament, i que no s’hagi de 

circumscriure només a un únic espai físic. Pensem que cal configurar un projecte 

de museu integral, que posi en valor el patrimoni local en relació amb el seu 

entorn territorial, i que no estigui acotat només en un espai tancat. Com a espais 

d’exposició del Museu, n’hi ha diversos que podrien ser òptims, com el Celler 

Cooperatiu o l’Ateneu. També es podria aprofitar part de l’edifici dels actuals 

Jutjats, en el moment en què es traslladin al nou complex judicial de Cova Solera. 

i) Equipaments esportius: cal redefinir la gestió d’alguns equipaments esportius ja 

existents i l’ús que en poden fer les entitats esportives. Cal solucionar urgentment 

el problema del poliesportiu de la Llana. Tanmateix, cal preveure en els convenis 

de cessió d’ús d’equipaments esportius municipals (camps de futbol) que la gent 

de Rubí pugui fer ús d’aquests equipaments en determinades franges horàries i 

en determinades èpoques de l’any. 

j) Transformem les actuals seus de les associacions de veïns (AAVV) per centres 

cívics com a espais de referència per a desenvolupar-hi activitats diverses de caire 

cultural, social i esportiu als barris. També s’hi inclourien aules d’estudi 

gestionades per voluntaris i punts Òmnia (espais dotats amb equipament 

informàtic obert a tots els ciutadans i ciutadanes, on es realitzen gratuïtament 

activitats formatives i de foment de les noves tecnologies amb el suport d'un 

monitor). La gestió dels centres, que funcionarien en xarxa, les podrien fer les 

mateixes AAVV. 

k) Ajuntament: valorem la possibilitat de concentrar bona part dels serveis 

administratius i tècnics de l’Ajuntament en algun gran equipament municipal, 

com per exemple a l’Escardívol, i evitar la dispersió actual. Aquesta intervenció 

podria anar acompanyada de la recuperació de part de l’antiga zona verda 

l’Escardívol, i també dels usos esportius (antiga pisiciina per exemple), i crear així 

un pol d’afluència destacat.  

l) Adeqüem la plaça Salvador Allende per a la pràctica del lleure i per a què pugui 

esdevenir un espai multifuncional.  

m) Ampliem els horaris d’obertura de la Biblioteca durant l’època d’exàmens, per 

acollir diverses aules d’estudi. Reubiquem les dependències de l’àrea de Cultura 

fora de la Biblioteca.  

n) Creem nous espais poliesportius públics que fomentin el lleure i l’esport (com els 

que hi ha al Parc de la Pau i la Natura o a la Plaça de la Sardana) distribuïts arreu 

de la ciutat (Escardívol, Cova Solera, Ca n’Oriol, etc.) i/o aprofitem espais, com 

places, que puguin incloure part d’aquests equipaments. També proposem 

utilitzar les instal·lacions de centres docents en horari extraescolar, aprofitant la 

seva bona situació dins de cada barri. Per aquesta utilització, que es podria 

gestionar des dels centres cívics dels barris, caldrien convenis Ajuntament-centres 

docents-Generalitat de Catalunya.  



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

37 

o) Construïm una nova piscina descoberta, a la banda de ponent de la Riera o a 

l’Escardívol. 

p) Adeqüem tots els equipaments públics per facilitar-ne l’ús per part de persones 

amb discapacitats físiques i psíquiques, amb instal·lacions adequades i sense 

barreres arquitectòniques. 

Acció 22. Creem itineraris de connexió entre els grans espais verds públics de la ciutat, 

per tal de potenciar els desplaçaments a peu dins de la ciutat. En la mateixa línia, 

creem una xarxa d’itineraris senyalitzats de natura i excursionisme, vinculats a 

punts estratègics de la ciutat (punts de sortida i arribada), que permetin també el 

desenvolupament de diferents pràctiques esportives i el coneixement del patrimoni 

rural, natural i històric de Rubí. 

Acció 23. Potenciem la dotació d’elements per a la pràctica esportiva en alguns espais 

verds periurbans, com el Parc de Ca n’Oriol i Can Sant Joan o el futur Parc de 

Sant Genís proper a la zona de les urbanitzacions, amb petits circuits de Cross, 

carrils de bicicleta i gimnàstica. 

Acció 24. Condicionem zones verdes i camins perimetrals per a la pràctica esportiva i de 

salut a les urbanitzacions.  

Acció 25. Ampliem el tanatori municipal, amb noves sales de vetlla i també un gran 

espai per a la realització de cerimònies de comiat. El tanatori actual és totalment 

insuficient per a les necessitats d’una ciutat de més de 75.000 habitants. Només te 

dues sales de vetlla de les persones difuntes, i una petita sala per a l’organització 

de cerimònies, que amb prou feines té capacitat per a 50 persones. Si coincideixen 

més de dues persones difuntes, fet gens esporàdic per la magnitud de Rubí, s’han 

de fer les vetlles en ciutats veïnes, com Sant Cugat o Terrassa, amb els 

inconvenients i les molèsties que suposa per a les famílies, que han de vetllar la 

persona estimada fora de la seva ciutat, i també per a les persones que volen retre 

un darrer comiat a la persones desapareguda i confortar a la seva família. A 

diferència de les cerimònies de caràcter cristià, que disposen de diverses esglésies, 

cal tenir en compte que a Rubí no existeix cap espai preparat per a la realització de 

cerimònies laiques de comiat de les persones difuntes, més enllà d’aquesta petita i 

insuficient sala del tanatori municipal. Per això proposem que s’ampliï amb 

urgència aquest equipament municipal, incrementant fins a 4 les sales de vetlla i 

dotant-lo amb una sala de cerimònies per encabir-hi assegudes un mínim de 150 

persones. També dotant-lo amb un petit servei de cafeteria/restauració. Creiem 

que a l’actual emplaçament del tanatori hi ha espai suficient com per abordar 

aquesta necessària ampliació, mantenint l’equipament actual, fins i tot es podria 

plantejar la possibilitat de créixer en alçada, amb una segona planta.  
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33..11..44  LL’’eedduuccaacciióó  ii  llaa  ffoorrmmaacciióó  

Des de l’assemblea de l’AUP defensem una educació pública de qualitat i reclamem 

la màxima implicació de la Generalitat i també de l’Ajuntament en aquest àmbit 

essencial de la nostra societat. Així, apostem per un model educatiu públic, popular, en 

català, antipatriarcal i de qualitat: 

- Pública per garantir l'accés universal a l'educació, gratuïta i gestionada 

exclusivament per l'administració, i sense incursions del capital privat. 

- Popular, amb un model educatiu transversal i integrador de les dinàmiques 

socials dels instituts; que segueixi un model pedagògic democràtic i participatiu, 

i que fomenti l'esperit crític. 

- En català, tant en la llengua vehicular com en els continguts, ja que creiem que 

cada poble té dret a organitzar el seu propi sistema educatiu. 

- Antipatriarcal, perquè des de la infantesa s'han de transmetre valors no sexistes, 

i que ajudin a normalitzar les diverses opcions sexuals. 

- De qualitat, és a dir, seguint models científics i racionals, fugint dels dogmes – 

per tant, una educació laica – i on l'estudiant no sigui considerat un simple 

consumidor de coneixement, sinó una persona en formació. 

En aquest sentit, el nostre Pla de Treball fa una síntesi entre l’exigència d’infraestructures 

i de recursos pedagògics a la Generalitat, i tot allò que podem fer des del municipi, 

especialment a través del pressupost municipal i dels recursos humans dels que disposa 

l’Ajuntament.  

Situació actual 

- Els equipaments educatius de l’institut JV Foix i de l’escola Pau Casals han 

quedat obsolets, mentre que l’escola El Bosc i l’institut Torrent dels Alous 

encara es troben en barracons. Especialment greu és el cas del JV Foix: la zona 

esportiva és usada com a pàrquing i pateix la proximitat de dos abocadors i el 

pas constant de grans camions. Pel que fa al Pau Casals, té problemes estructurals 

i una distribució inadequada, i s’ha de dur a terme una important rehabilitació, 

per a la qual es compta, per fi, amb una partida des més d’un milió d’euros del 

pressupost de la Generalitat.  

- Sovint l’Ajuntament desatén les reivindicacions i problemàtiques de les escoles 

en relació a problemes de mobilitat, manteniment, etc. 

- Transport Escolar: el Consell Comarcal ha eliminat les subvencions al transport 

escolar per a les escoles allunyades del casc urbà (Joan Maragall i JV. Foix). 
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- Manca de places de llars d’infants públiques per a nens de menys d’un any, 

mentre que per a nens de 1 a 3 anys en sobren. A més, les famílies amb pocs 

recursos tenen dificultat per poder cobrir el cost d’una plaça pública. Tot i així, es 

valora positivament el pas que s'ha fet en relació a la tarifació social i al fet de 

mantenir el servei quan la Generalitat va tallar a zero (o gairebé a zero) la seva 

aportació. 

- Manca d’una Oficina Municipal d’Escolarització que treballi transversalment 

l’educació a Rubí i que contribueixi a tot un treball de planificació de l'oferta 

educativa, atenció de la matrícula viva, orientació acadèmica, etc. 

- Caldria estudiar una nova zonificació escolar per una bona distribució de 

l'alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics i, sobretot, fer el 

seguiment de la seva correcta aplicació. D’altra banda, tot i que la situació ha 

millorat, segueix havent-hi una certa desigualtat entre centres escolars pel que fa 

a ratis de nouvinguts, que són molt més alts a les escoles públiques que a les 

concertades. Aquesta situació no afavoreix la correcta integració dels nouvinguts.  

- Elevat abandonament d’estudiants de 4rt d’ESO i secundària postobligatòria i 

desconeixement per part de l’Ajuntament del nombre exacte d’estudiants amb 

fracàs escolar. Tampoc es fa un seguiment dels joves que ni estudien ni treballen 

per tal d’intentar que es puguin formar mínimament i reincorporar-se al món 

laboral, o també continuar amb la seva formació. 

- Falta d’una aposta estratègica clara pel què fa a especialitats de Cicles Formatius 

vinculats a la indústria de Rubí.  

- Oferta reduïda de cursos dels Plans d'Iniciació Professional (PIP) i de Transició al 

Treball (PTT) que permeti la inserció laboral dels alumnes que no han aprovat 

l’ESO. A més, no es promouen aquells cursos que permetin els alumnes trobar 

feina en empreses de la ciutat. 

- Llista d’espera a l’Escola d’Adults per poder cursar el graduat de l’ESO o per fer el 

curs d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys (cursos pont i cicles 

formatius). A més, no hi ha l’especialitat de ciències, només la de ciències socials. 

- Manca un Pla Educatiu de Ciutat i els fons del Pla Educatiu d’Entorn, destinats a 

millorar la cohesió social, han estat sovint desviats a solucionar altres necessitats 

dels centres (ex: manteniment), amb la qual cosa el Pla no s’ha desenvolupat 

adequadament. 

- Manca d’una Unitat d’Escolarització Compartida (una UEC és un espai on 

l'alumne/a que per motius d'actitud incorrecta, manca d'assistència o molt baix 

rendiment escolar, pot tenir una altra oportunitat per graduar-se. L'entorn és més 

reduït (4-7 alumnes per aula); els educadors tenen experiència professional amb 
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aquesta tipologia d'alumnes i la ràtio alumne/a-mestre/a permet tenir una relació 

més propera). Actualment els alumnes de Rubí van a Sant Cugat, on la UEC està 

plena. 

- Manquen Tallers d’Estudi Assistit (TEA) que ajudin en el reforç a l’estudi als 

estudiants de famílies amb menys recursos.  

- Actualment només tenim un centre obert a la ciutat que proporcioni atenció a 

infants i adolescents en situació de risc; segons el Decret 27/2003 d'Atenció Social 

Primària, que estableix un centre obert per cada 20.000 habitants, a Rubí n’hi 

hauria d’haver dos més. 

- Serveis menjador: la qüestió de les beques menjador està força ben coberta, però 

hi ha manca de servei de menjadors pels instituts. De moment el servei només 

s’ofereix a l’Institut l’Estatut i s’està planificant a la Serreta. 

- L’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol s’ha quedat petita i no cobreix la 

necessitat de places a Rubí. Actualment hi ha 67 alumnes, tot i que la demanda 

s’acostaria a uns 110 aproximadament. L’actual edifici presenta dèficits 

importants, aules petites, absència de gimnàs o sala d’actes, pati petit, etc. 

- Manca de treball conjunt entre l’Escola Especial de Ca n’Oriol i la Finca Font del 

Ferro a l’hora de crear projectes de formació laboral i ocupacional que permetin 

als alumnes de l’Escola trobar feina i ocupació  al mateix municipi. 

- El 1995 l’Ajuntament va editar un dossier de la ciutat de Rubí pels alumnes de 

primària que es deia “Coneguem Rubí”, que tracta sobre la història, l’evolució 

demogràfica i econòmica, etc. de la ciutat. Ara però, aquest dossier està desfasat 

i cal una revisió i actualització del document per tal que els nens rebin una 

informació més ajustada a la realitat actual. 

- Falta de sensibilització pels temes mediambientals i pel respecte de l’entorn. 

- El programa camins escolars no ha acabat de funcionar, doncs les mesures 

urbanístiques i de mobilitat no han permès adequar els camins per tal que siguin 

segurs per als infants i que per tant se’n faci un ús òptim (veure Mobilitat per 

saber propostes en aquest sentit). 

- Des del passat mandat es va retallar la subvenció per activitats escolars (Natació 

Escolar, Pedagogia de l’Espectacle...). Falta de col·laboració de la brigada 

municipal en el muntatge dels escenaris per a espectacles a les escoles. 

- Cert augment del consum de tabac, drogues (especialment marihuana) i d’alcohol 

en excés entre els joves. A més, en els últims anys el nombre d’embarassos no 

desitjats i avortaments entre les menors de 18 anys també ha augmentat.  
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Propostes relatives a les competències de la Generalitat de Catalunya 

Acció 26. Demanem l’execució immediata d’un pla d’obres de reformes estructurals a 

l’institut JV Foix, que permeti resoldre totes les mancances d’estructura i de 

distribució d’espais que té aquest equipament. En el seu defecte, plantegem que 

la Generalitat construeixi un nou institut en un espai entre les urbanitzacions 

i el nucli urbà en el termini de temps més breu possible. Aquest nou equipament 

s’hauria de construir en un punt situat a mig camí entre les urbanitzacions i el nucli 

urbà, per exemple a la zona de Sant Genís, i permetria substituir l’actual 

equipament, que es podria destinar a d’altres usos d’interès per a la ciutat. Aquesta 

segona opció requeriria, en tot cas, que l’Ajuntament fes la preceptiva reserva dels 

terrenys municipals corresponents. Mentrestant, i en qualsevol dels dos escenaris, 

cal resoldre de forma imminent els problemes i les molèsties que genera l’abocador 

de Can Carreras i també el dipòsit de runes de Can Canyadell, així com el trànsit de 

vehicles pesats pel camí Vell d’Ullastrell i també per davant del mateix institut. 

Acció 27. Assegurem que s’acaben cobrint totes les millores necessàries a l’escola Pau 

Casals a nivell estructural. La Generalitat ja ha compromès una partida econòmica 

d’una mica més d’un milió d’euros, ara el que cal és que aquestes obres siguin una 

realitat imminent. 

Acció 28. Assegurem que les mancances de l’escola El Bosc, fins que no es construeixi el 

nou equipament, es cobreixin de forma íntegra en el termini de temps més 

breu possible. Per exemple, cal dotar l’escola amb un gimnàs, i cal ampliar el 

menjador actual, entre d’altres intervencions necessàries. També solucionar altres 

problemes que dificulten l’activitat normal del centre, com és el cas de l’accés a 

l’escola a través del camí de Ca n’Oriol, un camí obert al trànsit de pas que vol 

accedir al Parc de Ca n’Oriol, sense voreres i que representa un perill i una molèstia 

per a l’entrada i sortida de l’escola. En el marc de la proposta de millora del Parc 

Periurbà de Ca n’Oriol i de Can Sant Joan, proposem que aquest camí sigui exclusiu 

per als vianants i que estigui tancat a la circulació de vehicles motoritzats.  

Acció 29. Demanem la construcció del nou equipament de l’escola El Bosc abans de 

l’inici del curs escolar 2016/2017, contemplant la possibilitat que modifiqui la 

seva funció segons necessitats i canvis demogràfics. En tot cas, cal preveure en 

el projecte de nova escola la possibilitat que aquest centre pugui modificar, amb el 

pas del temps, la seva funció segons les necessitats i els canvis demogràfics que 

s’esdevinguin, com per exemple la seva conversió en un futur institut si així fos 

necessari. 

Acció 30. Demanem la construcció del nou equipament de l’Institut Torrent dels Alous 

abans de l’inici del curs escolar 2016/2017. Actualment aquest institut està a 

precari i funciona en base a mòduls prefabricats, que no reuneixen les condicions 

exigibles per a l’ensenyament secundari. A més, l’actual equipament no disposa 
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d’alguns dels serveis bàsics en tot institut, com les pistes esportives, el gimnàs i els 

vestuaris, motiu pel qual han d’emprar els de l’escola del 25 de Setembre.  

Acció 31. Estudiem la viabilitat d’ampliar el número de places públiques d’escola 

bressol i reduir-ne el preu per tal que siguin realment públiques.  

Acció 32. Promovem que l’ensenyament infantil estigui regularitzat i que sigui d’accés 

gratuït, com ho són la primària i la secundària. Des de l’AUP ens sumem a 

aquesta reivindicació històrica.  

Acció 33. Demanem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que els Cicles 

Formatius, els Plans d'Iniciació Professional (PIP) i els Plans de Transició al 

Treball (PTT) s’adaptin a les necessitats reals del teixit socioeconòmic de Rubí, 

del Vallès i de l’entorn metropolità de Barcelona. Per exemple, els cicles 

formatius relacionats amb l’hostaleria i la jardineria tenen força sortida i  registren 

una elevada demanda entre l’alumnat.  

Acció 34. Demanem al Departament d’Ensenyament que promogui cicles formatius 

específics per als alumnes del Centre d’Educació Especial (CEE) de Ca n’Oriol, 

vinculats al projecte i a les activitats que s’han de desenvolupar des de la Finca 

Font del Ferro. Actualment tenim dues mancances molt significatives en relació al 

CEE de Ca n’Oriol: d’una banda, des de la Generalitat no s’ofereixen cicles formatius 

específics per a persones amb discapacitat, i de l’altra, l’alumnat d’aquest centre no 

té possibilitats d’accedir a la Finca Font del Ferro ateses les limitacions del projecte 

actual que governa aquest equipament municipal. Entenem que potenciant i 

eixamplant el projecte d’integració social de la Finca Font del Ferro, amb la 

incorporació de noves línies d’actuació (jardineria, horticultura, reciclatge d’oli, 

biomassa, manteniment d’itineraris, etc.), es podria instar a la Generalitat a què 

promogués  cicles formatius específics per a l’alumnat del CEE de Ca n’Oriol 

relacionats amb aquestes noves oportunitats de la Finca Font del Ferro. 

Acció 35. Demanem al Departament d’Ensenyament que doti amb més recursos l’Escola 

d’Adults. Entre d’altres aspectes a reforçar, cal establir l’especialitat de Ciències, 

que faciliti l’accés universitari a les persones majors de 25 anys en graus d’aquesta 

especialitat.  

Acció 36. Potenciem la relació entre les empreses i els instituts amb cicles formatius per 

gestionar correctament les estades de pràctiques dels alumnes a les empreses. 

En tot cas, cal assegurar que en els convenis es respecten els drets laborals de les 

persones becàries.  

Acció 37. Demanem la creació d’una Unitat d’Escolarització Compartida a Rubí, que 

treballi específicament amb els alumnes expulsats. 
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Acció 38. Demanem al Departament d’Ensenyament que doti de més recursos els equips 

d’atenció psicopedagògica (EAPs) per atendre les necessitats dels infants i 

joves.  

Acció 39. Demanem més Tallers d’Estudi Assistit (reforç escolar) per a primària i 

secundària i, en tot cas, proposem que es gestionin des del voluntariat, a través 

d’entitats com Aula Jove, si no hi ha prou recursos. En aquest sentit, promovem la 

campanya “Cap nen sense reforç”.  

Acció 40. Analitzem la possible ampliació d’oferta d’altres idiomes, a part de l’anglès i 

el francès, a l’Escola Oficial d’Idiomes ubicada a l’institut Duc de Montblanc.  

Propostes relatives a les competències municipals 

 Generals 

Acció 41. Elaborem el Pla Educatiu de Ciutat, entès com una eina bàsica per a treballar 

transversalment l’educació a Rubí, ja sigui reglada o no, des de la bressol fins 

a la universitat, integrant també tot allò referent al lleure. Aquest Pla ha de 

permetre la coordinació i l’optimització dels recursos municipals que es destinen a 

aquest àmbit essencial, i ha de comptar amb la participació activa de la comunitat 

educativa local, dels esplais de lleure i dels grups municipals de l’Ajuntament, ja 

sigui en la fase d’elaboració com també durant la seva aplicació i revisió contínua.  

Acció 42. Reforcem el servei municipal d’escolarització i d’ensenyament, per millorar i 

potenciar funcions bàsiques per a la població, com l’atenció a les famílies, 

l’orientació a l’hora d’escolaritzar els fills i les filles, la revisió de la zonificació 

escolar, l’elaboració i la difusió de dades d’interès, la promoció de les diferents 

opcions educatives a partir de l’ESO (batxillerat, PTTs, PIPs, Cicles Formatius, etc.), 

el seguiment de joves sense el graduat d’ESO, etc. 

Acció 43. Convertim el Consell Escolar Municipal en una eina important de participació, 

debat i presa de decisions, fent efectiva la participació de tots els sectors implicats: 

alumnes, pares i mares, mestres i representants municipals. I exigim que les 

decisions que aquest Consell prengui siguin políticament vinculants. El Consell 

també seria l’ens que fiscalitzaria la feina de l’Ajuntament pel que fa al seguiment i 

resolució d’incidències als centres educatius (manteniment, mobilitat, etc.). 

Acció 44. Potenciem el Consell d’Infants i d’Adolescents, com a eina que garanteixi la 

participació activa dels infants i dels joves en el desenvolupament de la ciutat. Cal 

que els infants i adolescents puguin expressar les seves inquietuds i les seves opinions, 

i alhora s'impliquin, i se'ls facin comprensibles, la gestió dels afers que els afecten 

directament, a través de les seves eines de participació. 

Acció 45. Assegurem un bon servei de bus urbà cap als centres Joan Maragall i J.V. Foix, 

que cobreixi la manca de transport escolar públic d’aquests dos equipaments. 

Aquesta mesura s’hauria de concretar en el marc de la millora integral del 
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servei de bus urbà de la ciutat (veure l’apartat de Mobilitat). També s’hauria 

d’analitzar la possibilitat de complementar aquest servei amb la utilització 

d’autobusos privats parcialment subvencionats amb recursos públics.  

Acció 46. Potenciem les activitats extraescolars i les aules d’estudi als centres cívics dels 

barris de la ciutat. Tal i com s’ha plantejat a l’apartat d’equipaments, s’han de 

dinamitzar i potenciar els centres cívics dels barris, obrint-los al conjunt de la 

població del seu àmbit d’influència i diversificant el tipus i el nombre d’activitats 

que s’hi desenvolupen actualment. Dins d’aquesta estratègia, és bàsic que els 

centres cívics puguin acollir la realització d’activitats extraescolars de menors del 

barri, així com també l’organització d’aules d’estudi en determinades èpoques de 

l’any. Aquestes mesures potenciarien la funció dels centres cívics i permetrien 

arrelar la gent al seu barri de referència.  

Acció 47. Integrem els esplais i els agrupaments escolta (entitats dedicades a l’educació 

en el lleure) dins del Pla Educatiu d’Entorn, i dotem aquest Pla amb una 

partida pressupostària per poder executar-lo en condicions. 

Acció 48. Facilitem eines i espais de trobada per al bon funcionament de la Federació 

d’Associacions de Mares i Pares (AMPAs) de Rubí. El treball de la Federació i 

també de les AMPAs és bàsic des de diversos punts de vista: per posar en comú 

coneixements, experiències i problemàtiques en relació a l’ensenyament dels seus 

fills i filles i també en relació a les seves entitats; per traslladar les seves aportacions, 

inquietuds, queixes, reclamacions, etc., als organismes competents; o per treballar 

de forma conjunta accions d’interès com ara el programa de “Socialització dels 

llibres de text”, que consisteix en passar-se llibres entre alumnes en el canvi de curs 

i així aprofitar uns materials que poden tenir més usos, amb l’estalvi econòmic i de 

recursos materials que això suposa. Per tant, cal potenciar aquestes entitats i el seu 

treball en xarxa, i també la formació que actualment ja es fa per mares i pares. 

Acció 49. Facilitem un espai de trobada i la formació contínua dels mestres de Rubí, 

potenciant el ja existent Centre de Recursos Educatius.  

Acció 50. Revisem el pla de manteniment dels centres educatius i garantim la seva 

execució. Cal evitar problemes derivats de la manca d’un manteniment adequat i 

realitzat a temps, com els succeïts durant aquest hivern amb la calefacció d’alguns 

centres. 

Acció 51. Creem dos centres oberts a la ciutat. Rubí només disposa d’un centre d’aquest 

tipus i n’hauria de tenir tres per ràtio.  

 Infantil i primària 

Acció 52. Donem a conèixer, potenciem i facilitem econòmicament l’espai Creixença 

com a espai familiar. L’espai Creixença és un espai d’adaptació per a nens de 0 a 
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3 anys, que comparteixen temps amb els seus pares i amb altres famílies a la 

vegada. 

Acció 53. Potenciem l’ús del dossier educatiu “Coneguem Rubí” entre les escoles de 

primària de la ciutat, en procés de revisió i actualització per part del Moviment de 

Mestres de Rubí. Aquest dossier ha estat una molt bona eina per difondre el 

coneixement de la ciutat a les escoles, gràcies als continguts locals d’àmbits ben 

diversos, com la història, la cultura, l’entorn social, el medi natural, etc., i al seu 

caràcter pedagògic. En aquest sentit, recolzem la seva actualització, i potenciem el 

seu ús a les escoles, per exemple amb un programa d’activitats i recorreguts arreu 

del terme de Rubí, finançat des de l’Ajuntament, per tal que els alumnes coneguin 

espais històrics, arquitectònics, culturals, rurals i naturals emblemàtics del nostre 

territori. 

Acció 54. Posem en marxa un programa comú d’horts urbans a totes les escoles, com a 

eina educativa transversal i multidisciplinària. Cal garantir, en tot cas, que les 

escoles tinguin espais idonis per a conrear un hort. El programa es podria aprofitar 

per potenciar la interrelació entre la gent gran i els alumnes. 

Acció 55. Recuperem les activitats de complement a les escoles com són la Natació 

Escolar o la Pedagogia de l’Espectacle.  

Acció 56. Vetllem perquè els Casals d’Estiu que es facin en les escoles públiques el juliol 

i el setembre siguin adequats en quantitat i qualitat.  

Acció 57. Organitzem Jocs Escolars entre les escoles de primària amb la col·laboració de 

les entitats esportives de Rubí i mantinguem el Dia de la Dansa per als alumnes 

de 5è de primària.  

 Secundària i formació superior 

Acció 58. Implementem un Programa Municipal de Transició Escola-Treball als instituts 

vinculat a l’oferta laboral de la ciutat i la comarca.  

Acció 59. Proposem l’establiment de convenis entre entitats i l’Ajuntament per a què 

els alumnes que siguin expulsats dels centres educatius puguin fer-hi tasques 

en servei de la comunitat.  

Acció 60. Elaborem un pla estratègic de Cicles Formatius que es vinculin a la indústria 

de Rubí i de la comarca. El pla s’hauria de coordinar amb la Generalitat.  

Acció 61. Mantenim i reforcem les campanyes d’educació sexual, alimentària, viària, 

d’ús de les xarxes socials i sobre les conseqüències perjudicials del consum de 

tabac, marihuana i altres drogues, així com dels excessos d’alcohol. També 

sobre el feixisme, el racisme i les situacions de violència masclista.  
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 Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol i Finca Font del Ferro 

Acció 62. Ampliem les instal·lacions actuals del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol. 

Entenem que encara hi ha marge per optimitzar millor l’actual edifici, aprofitant uns 

metres que, tot i pertànyer a l’escola, estan situats a l’exterior del perímetre tancat 

de l’equipament. També es podria dotar aquest Centre amb una pista esportiva, 

que es podria ubicar a l’espai que actualment s’empra per a l’estacionament de 

vehicles entre el centre i l’escola Teresa Altet. Aquesta pista podria ser emprada 

també pel Teresa Altet i podria estar oberta fora de l’horari escolar, per al gaudi de 

la gent del barri de Ca n’Oriol.  

Acció 63. Elaborem conjuntament amb la Finca Font del Ferro un projecte de formació 

laboral dels alumnes vinculat a la producció actual de la finca.  

Acció 64. Fomentem activitats conjuntes entre els alumnes de l’escola amb altres 

centres (esport, teatre, etc.), entitats i Ajuntament (activitats extraescolars), 

per tal d’accelerar i normalitzar la integració i la inclusió social de les persones amb 

diversitat funcional a la ciutat. 

33..11..55  LLaa  ssaalluutt  ppúúbblliiccaa  

Reflexions generals 

- Solucionar els problemes de l’assistència sanitària de la població i assegurar la 

igualtat d’accés a l’atenció sanitària ha de ser una prioritat fonamental de 

qualsevol govern des del nivell estatal fins al municipal.  

- En tot cas, la creixent complexitat i l’alt cost dels problemes sanitaris fa que sigui 

cada cop més necessari un treball pluriadministratiu que impliqui a tots i totes 

els/les professionals de la sanitat.  

- També trobem imprescindible promoure plans de prevenció de la salut adequats 

que promoguin estils de vida saludables així com una bona qualitat ambiental. 

Respecte a l’últim punt, a l’AUP hem definit diferents accions al llarg del pla de 

treball (veure principalment els apartats de mobilitat i medi ambient) per poder 

millorar certs aspectes de la qualitat ambiental de la nostra ciutat (contaminació 

atmosfèrica, soroll, espais verds, etc.).   
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Situació actual 

- La xarxa sanitària del país també arriba a Rubí però s’han detectat, des de fa 

temps, dèficits importants. El creixement en habitants no ha vingut acompanyat 

de l’augment corresponent en serveis sanitaris. Actualment Rubí té tres Centres 

d’Atenció Primària (CAP), però li manquen els serveis d’un hospital proper a la 

ciutat. En aquest sentit, hi ha molts factors que posen en dubte si els plans de 

tenir un hospital a Can Sant Joan (Hospital Vicenç Ferrer) serà o no una realitat a 

Rubí, i en el millor dels casos no serà una realitat fins d’aquí uns quants anys. 

- Mentrestant, les urgències de nit i les hospitalitzacions s’atenen principalment a 

centres hospitalaris que estan a uns 8 km de la ciutat, a Terrassa o bé a la Mútua 

de Terrassa, al centre d’aquesta població, o bé a l’Hospital de Terrassa, a les afores 

en direcció a Sabadell. Cal reconèixer que aquesta distància no és dolenta ni 

excessivament elevada, però sí que ho són les connexions viàries i l’operativitat 

dels mitjans de transport públics disponibles actualment per arribar-hi.  

- Si ens fixem en el cas de l’Hospital de Terrassa, referent d’una part important de 

la població rubinenca, el temps d’accés en transport públic (autobús directe o 

tren i autobús) és massa llarg i no baixa dels 40 minuts anant bé i a segons quines 

hores del dia, un temps excessiu si s’han de fer visites constants a aquest centre. 

Mentre que si s’opta per anar-hi amb vehicle privat, al que no tothom té accés, 

es pot arribar abans sempre i quan no hi hagi un col·lapse a la carretera de 

Terrassa, però hi ha el greu inconvenient de l’elevadíssim cost de l’aparcament, 

que d’uns anys ençà s’ha privatitzat i ha deixat de ser d’accés lliure i gratuït. Tot 

plegat, és un perjudici per a la població de Rubí que ha d’anar a aquest Hospital, 

menor en el cas de la Mútua de Terrassa però igualment molt millorable. 

- Davant d’aquest situació de dèficit evident en relació a un accés àgil i ràpid als 

centres hospitalaris de referència per a la ciutat, i considerant l’escassa entitat i 

credibilitat de la previsió de fer un hospital a Rubí, ens ha d’empènyer a dues 

possibles alternatives: o bé exigir un transport públic directe, freqüent i ràpid cap 

a la Mútua i l’Hospital de Terrassa, o bé exigir l’optimització i la utilització pública 

de l’Hospital General, situat a dos quilòmetres de la nostra ciutat i amb una 

connexió amb transport públic molt bona i ràpida, per tal que es converteixi en 

l’hospital públic de referència de la nostra ciutat.  
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Propostes 

Acció 65. Exigim com a centre hospitalari de referència per a les urgències i les 

hospitalitzacions l’Hospital General de Catalunya, per la seva bona comunicació 

i proximitat  i perquè actualment només està funcionant a un terç de les seves 

possibilitats. Per tant, de l’AUP reivindiquem que es reiniciïn converses de cara a 

que aquesta infraestructura funcioni com a centre concertat. 

Acció 66. Creem un Consell Ciutadà de la Salut, en el que estiguin representades entitats 

del món de la salut i altres organismes implicats, i on es puguin tractar 

problemàtiques i solucions específiques per a Rubí en l’àmbit de la salut pública, 

com ara i entre d’altres: reivindicar el servei de 24h de pediatria en un dels CAPs 

actuals, millorar la coordinació entre centres sanitaris, policia i Ajuntament, etc. 

33..11..66  LLaa  iinnffàànncciiaa  ii  ll’’aaddoolleessccèènncciiaa  

Propostes 

Acció 67. Ampliem les places de reforç escolar gratuït. Ara mateix nomes hi ha l'aula 

oberta que es fa a la biblioteca de Rubí i un nou servei que just acaba d'obrir la 

Creu Roja, però hi ha molta cua i la majoria d'infants i adolescents es queden fora 

o han d'esperar un curs sencer per accedir-hi. 

Acció 68. Demanem més Tallers d’Estudi Assistit (reforç escolar) per a primària i 

secundària i, en tot cas, proposem que es gestionin des del voluntariat, a través 

d’entitats com Aula Jove, si no hi ha prou recursos. En aquest sentit, promovem la 

campanya “Cap nen sense reforç”.  

Acció 69. Incorporem un model de lleure per a les tardes tipus "districte jove" de 

Terrassa: esplais diaris per a infants i joves, descentralitzats pel territori. 

Proposem que aquest projecte es faci als centres cívics de cada barri o altres 

equipaments municipis com la Torre Bassas. 

Acció 70. Valorem la possibilitat que els menjadors escolars també puguin obrir pels 

alumnes d'ESO, batxillerats i PFI. Ara mateix el tema de desnutrició infantil es 

pal·lia mínimament mitjançant les beques menjador, que asseguren un àpat 

equilibrat al dia, però els alumnes a partir de 12 anys no disposen de servei de 

menjador, així que aquesta part no la tenen coberta i amb 12 anys encara és molt 

important mantenir una bona alimentació. 

Acció 71. Establim programes preventius d'educació parental o parentalitat positiva per 

tal que les situacions de desemparament o negligència dels progenitors 

(agreujades greument per la crisi) es puguin entomar en el moment inicial en que 

apareixen dificultats familiars i des de territori. En aquest sentit, proposem que 
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s’ampliï el número de places i de sessions de l’Escola de Pare (actualment només 

se’n fa 1 a l’any), que ensenya als pares a relacionar-se amb els fills. 

Acció 72. Establim programes d'educació intergeneracional, que treballin la cohesió 

social i aspectes de valors importants. Per exemple, aquests programes es 

podrien fer entre gent gran vinculada al casal d’avi o a entitats locals, i les escoles 

públiques. 

Acció 73. Estudiem la viabilitat d’ampliar les places d’escoles bressol municipals, i 

d’establir un sistema de preus més ajustat i econòmic. A més, valorem que es 

pugui fer l’Espai Creixença a totes les bressols municipals.  

Acció 74. Proposem l’Obertura d’un centre de suport familiar, per exemple a l’Ateneu. 

(ludoteca educativa). 

33..11..77  EEll  jjoovveenntt  

Situació actual 

- Partim de la consideració del jovent com a subjecte polític que viu de forma 

particular i diferenciada el seu dia a dia en una societat capitalista i patriarcal, ja 

sigui a nivell laboral, d’accés a un habitatge propi, d’experimentació de la seva 

sexualitat, de participació i vinculació política, del tractament que rep per part 

dels mitjans de comunicació, etc. D’aquesta manera entenem que el jovent és el 

motor d’inici de mobilització i canvi i que cal treballar per visualitzar la seva 

realitat i les alternatives proposades des d’aquest col·lectiu al model actual. 

- El jovent és el col·lectiu que més temps passa al carrer, relacionant-se, 

experimentant i descobrint;  és al carrer on s’expressen les inquietuds i es 

busquen solucions. Les diverses ordenances del bon veïnatge han anat limitant i 

sancionant moltes de les activitats que fins ara es realitzaven al carrer. Alhora 

aquestes ordenances han reglat de tal forma l’espai públic que impedeix amb 

través burocràtiques i econòmiques la realització d’activitats i actes a tota entitat 

que vulgui utilitzar aquest espai. 

- Una de les conseqüències de la privatització de l’espai públic és la situació en la 

que ens trobem actualment; els diferents espais d’oci estan gestionats i pensats 

des dels adults, fet que exclou el jovent de decidir quines són les diferents opcions 

d’oci en les que vol participar. Al mateix temps, es planteja un basat en la 

drogodependència que fomenta l’alienació per tal de fer més suportable la 

precarietat existent entre el jovent 

- La ciutat tendeix a ser una ciutat dormitori i hi ha poca oferta d’oci i de lleure 

alternatiu al model convencional i comercial per a la ciutadania, entre la qual els 
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joves són el col•lectiu més afectat. Això comporta desarrelament i desafecció 

envers la ciutat 

- Actualment Rubí disposa de pocs equipaments, tant públics com privats, i dintre 

d’aquestes mancances destaca l’absència d’un local polivalent i també 

d’infraestructures de petit format adequades a les necessitats lúdiques del jovent 

(només tenim la Torre Bassas). 

- Els preus de l’habitatge i la precarietat laboral dificulten l’emancipació dels joves 

i les perspectives d’una vida pròpia. 

- Algunes de les entitats que es dediquen a educar en el lleure (esplais i 

agrupaments escoltes) han desaparegut en els últims anys, i les que queden 

sovint tenen problemes d’infraestructures o de recursos per a dur a terme les 

seves activitats, cosa que dificulta la seva important tasca educativa i posa en 

perill el seu futur.    

- Finalment, cal lamentar la manca d’espais juvenils a Rubí d'accés lliure per la 

practica d'esport o associacionisme. Així com la manca de treball en xarxa entre 

escoles, entitats d’Educació en el Lleure, entitats educatives, associacions de veïns, 

etc., per exemple a través del Pla d’Entorn. 

Propostes 

Acció 75. Revisem l’Ordenança de Convivència i Bon Veïnatge, atès que limita molt 

l’activitat que es pot dur a terme a l’espai públic.  

Acció 76. Promovem activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que tinguin 

com a objectiu de fomentar la relació i participació entre els joves.  

Acció 77. Facilitem l’ús de l’espai públic, defensem els espais alliberats i autogestionats.  

Acció 78. Cedim part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o 

organitzat.  

Acció 79. Aglutinem, donem veu i recolzem aquells col·lectius i grups de joves que 

treballin per la reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar les 

seves activitats; ja sigui mitjançant l’ús de l’espai públic, d’espais autogestionats, 

llogats o municipals. 

Acció 80. Prioritzem, en el pla d’equipaments públics, la dotació d’un espai polivalent 

on poder realitzar activitats per a joves, que es podria ubicar per exemple als 

antics cinemes de Rubí, i que podria acollir també infraestructures de petit 

format (locals d’assaig, sales d’exposició i tallers de creació) per a entitats juvenils 

i joves en general. 

Acció 81. Acordem amb l’Ajuntament i la Generalitat l’ús de patis i d’instal·lacions 

esportives dels centres educatius de la ciutat, per a què els puguin emprar la 
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gent jove i també la ciutadania en general. Hi ha una gran mancança d’equipaments 

esportius oberts i d’ús lliure a la ciutat on practicar esport de forma gratuïta. Davant 

d’aquest dèficit, proposem que es puguin obrir i emprar les pistes esportives de les 

escoles i instituts de la ciutat, en el marc d’una estratègia de gestió municipal, de 

mutu acord amb la Generalitat, que compti també amb la implicació del teixit 

associatiu.  

Acció 82. Propiciem la realització d’espectacles per a joves a la ciutat.  

Acció 83. Creem el Consell de Gent Jove o de Joventut com a instrument sectorial de 

participació ciutadana per orientar la presa de decisions en polítiques juvenils. 

S’adreçaria essencialment a esplais, agrupaments escolta, instituts, seccions juvenils 

d’entitats, gent jove en general. Aquest consell seria l’encarregat de realitzar el Pla 

de Joventut on, entre d’altres coses, es definirien els ajuts econòmics a les 

associacions i col·lectius de joves. Com en tot consell de participació ciutadana, les 

seves decisions serien políticament vinculants.  

Acció 84. Potenciem el servei de Borsa de Lloguer Jove de PROURSA i fomentem el 

desenvolupament de promocions d’habitatge de lloguer. També proposem el 

disseny d’estratègies conjuntes amb altres municipis i la Generalitat per 

incrementar la dotació d’habitatge públic.  

Acció 85. Elaborem un pla especial d’atenció per a la joventut dins de la borsa de treball 

i dels programes formatius del servei municipal de Promoció Econòmica. 

Acció 86. Reconeixem i incentivem les empreses que redueixin la precarietat laboral en 

les seves plantilles i que potenciïn la contractació i formació de joves. Per 

exemple, mitjançant desgravacions fiscals en determinades taxes o impostos 

municipals.  

Acció 87. Incrementem el suport municipal a les entitats juvenils, facilitant-les-hi espais 

i recursos. 

Acció 88. Augmentem la coordinació entre regidories (Esports, Cultura, Joventut, 

Educació) per tal de facilitar l’activitat de les entitats juvenils. 

Acció 89. Ampliem el desplegament dels serveis d'anticoncepció i sexualitat per a joves 

i incrementem els tallers de salut i sexe plaent i segur, en igualtat i sense 

violències. 
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33..11..88  LLaa  ggeenntt  ggrraann  

Situació actual 

- Massificació en l’assistència primària degut a l‘increment tant d’habitants com a 

l’increment proporcional de gent gran en els últims anys. 

- Manca de places d’atenció permanent a la gent gran (residències assequibles, 

centres de dia, programes d’atenció domiciliària). 

- Manca d’oferta d’habitatge tutelat o amb dotacions comunitàries per part de 

PROURSA. 

- Falta d’interrelació entre gent gran i altres sectors de la societat. 

- Desperfectes i manca de manteniment de l’estat de voreres i passos de vianants, 

així com voreres estretes en carrers estrets, situació que afecta de manera greu la 

mobilitat i seguretat de les persones grans. 

Propostes 

Acció 90. Eliminem de manera progressiva les barreres arquitectòniques de la ciutat en 

general i de l’espai públic en particular, per garantir la seva adaptació a totes les 

persones i de manera especial a les persones grans i també a les persones amb 

mobilitat reduïda.  

Acció 91. Fomentem l’atenció permanent a la gent gran, estenent i potenciant el servei 

telefònic d’assistència domiciliària connectat les 24h per a persones grans que 

viuen soles o amb dificultats de mobilitat. 

Acció 92. Potenciem la creació d’habitatge municipal tutelat o dotacional destinat a la 

gent gran, i també la creació de pisos compartits entre persones grans. És 

important que les persones grans, especialment si presenten alguna disfunció de 

salut o algun tret que les fa més vulnerables, no visquin soles i puguin compartir 

l’habitatge amb altres persones, siguin grans o també joves. D’aquesta manera, 

estan acompanyades, poden compartir tasques domèstiques i les despeses de 

l’habitatge i del dia a dia. Que dues o més persones grans comparteixin l’habitatge 

també pot facilitar l’assistència, l’atenció i el seguiment per part dels serveis socials. 

En qualsevol cas, cal lluitar molt especialment contra la pobresa energètica. 

Acció 93. Impulsem activitats d’interrelació entre gent gran i altres sectors de població 

com els joves, per fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències. Entre 

aquestes, cal fomentar la convivència entre gent gran i estudiants, com es fa a 

Barcelona, ja que ambdues generacions es poden enriquir mútuament amb les 

seves experiències i realitats (la gent jove pot trobar habitatge relativament 
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assequible, mentre que la gent gran pot trobar persones amb qui compartir el seu 

habitatge i el seu dia a dia). 

Acció 94. Creem un nou Casal de la Gent Gran. L’actual Casal, construït el 1977, ha realitzat 

un gran servei per atendre i oferir activitats a les persones grans de la ciutat, però 

d’uns anys ençà s’ha quedat petit per absorbir l’elevada demanda que hi ha entre 

la gent gran de la ciutat. Cal tenir en compte el progressiu envelliment de la 

població i tot el que això comporta a nivell d’espais i serveis per a la gent gran, per 

tant cal abordar problemàtiques com la del Casal de la Gent Gran. Demanem, per 

tant, que l’Ajuntament i la Generalitat acordin la creació d’un nou Casal a Rubí, 

complementari de l’actual.  

Acció 95. Reivindiquem a la Generalitat la dotació de més places de centre de dia i de 

residència de gent gran a Rubí.  

Acció 96. Creem horts municipals en zones urbanes, periurbanes i d’urbanitzacions, 

destinats principalment a persones jubilades. Els horts per a la gent gran tenen 

funcions essencials des de diversos punts de vista: activació física del cos, ocupació 

diària de part del temps disponible, millora de l’autoestima personal o obtenció de 

productes de proximitats per al consum de la casa, entre d’altres. 

Acció 97. Oferim a la gent gran espais i programacions d’activitats als Centres Cívics. En 

el marc de l’estratègia per diversificar i potenciar els Centres Cívics, cal pensar 

també en el col·lectiu de la gent gran, i en les necessitats que tenen a nivell d’espais 

i de programes d’activitats per a la seva realització personal.  

Acció 98. Facilitem la pràctica esportiva entre la gent gran. És bàsic que la gent gran 

mantingui una determinada activitat física, adaptada a la seva situació i a les seves 

necessitats. És per això que l’Ajuntament ha de promoure programes d’activitats 

esportives orientats específicament per a la gent gran, amb activitats diverses 

pensades per al conjunt d’aquest col·lectiu com ara piscina, petanca, gimnàs, 

caminades, etc.  

33..11..99  LLeess  ddoonneess  

Situació actual 

- El masclisme, que arrela en l'anomenat sistema patriarcal, afecta tots els àmbits 

de la nostra vida, siguem dones o homes. El trobem a casa, amb la parella, en les 

relacions familiars, a carrers i places, a l'àmbit laboral, als mitjans de comunicació, 

al sistema judicial, a escoles, a mercats, a entitats. Afecta tots els àmbits de l'esfera 

pública i privada. És arreu, perquè és dins nostre, i es manifesta de formes 

múltiples, algunes molt subtils, d'altres extremes. 
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- Així, es produeix una manca de reconeixement dels treballs de cura de les 

persones dependents i de sosteniment de la vida (de les persones, de l'entorn) 

que comporta que ni les institucions públiques ni els homes en siguin encara 

100% corresponsables. Això suposa una molt desigual dedicació d'homes i dones 

a les tasques domèstiques, manca de serveis públics de suport a les cures (de 

nens i nenes, de persones malaltes, de gent gran), etc. 

- El sistema econòmic i el mercat de treball continuen centrats en l'obtenció de 

benefici, construït sobre un model familiar caduc en el què homes i dones tenen 

responsabilitats diferents dins i fora de casa i d'acord també a una valoració 

desigual dels seus treballs, salaris i condicions de treball. La legislació vigent 

basada en la igualtat de drets no afronta l'arrel del problema, de manera que les 

dones continuen sent perjudicades al mercat de treball. 

- Es continua produint una violència sistemàtica contra les dones pel simple fet de 

ser dones, tant en l'àmbit familiar (amb fets tan greus com l'assassinat o la 

violació) com en d'altres àmbits (assetjament al carrer o al treball, publicitat 

sexista, manca de serveis o recursos, etc.). Cap societat pot considerar-se lliure si 

la meitat de la població és subjecte de violència, pel simple fet de néixer dona. 

- El sistema sanitari no té encara del tot incorporada l'atenció de la morbiditat 

diferencial. Així, sovint les símptomes de malaltia que presenten les dones són 

menystingudes (per exemple, les símptomes d'atac de cor són a vegades 

confoses amb trastorns ansiosos, en tant que el quadre simptomàtic no sempre 

és igual en dones i homes), i es produeix una medicalització important de les 

vides de les dones. També manca un major desplegament de serveis específics 

com els ginecològics, que en molts casos s'atenen amb dificultat o amb retard. 

- Totes aquestes situacions de manca d’equitat i de violència van més enllà de 

l'acció municipal, però el seu impacte en la vida dels homes i dones, nenes i nens 

de Rubí és important, com a administració propera a la ciutadania. A la ciutat, a 

més, existeix molt poc teixit associatiu de dones, però si una forta participació 

d'aquestes a la major part de les entitats. L'impacte de l'acció municipal serà 

especialment rellevant si s'assoleix una progressiva introducció d'una perspectiva 

no androcèntrica a tots els departaments municipals i a totes les accions 

polítiques que es desenvolupin, posant en el centre de l'acció municipal la cura 

de la vida de les persones i l'entorn, en benefici de la llibertat i l'equitat de les 

dones, els homes, les nenes i els nens de la ciutat. 

Propostes 

Des de l’AUP creiem que les dones no són un “col·lectiu”, sinó la meitat de la població. 

Per tant, no haurien de tenir un apartat específic en qualsevol programa electoral, sinó 
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que haurien d'estar incorporades a TOT el Pla de Treball. Malgrat això, com la realitat ens 

indica que encara avui s'exclou a les dones pel fet de ser-ho, continuen sent necessàries 

polítiques específiques per a l'equitat entre homes i dones. Així, l’AUP promourà accions 

de discriminació positiva sempre que sigui necessari per contribuir a la promoció de qui 

parteix d'una situació de manca d’equitat, atès que tractar igual allò desigual redunda en 

el manteniment de la desigualtat. No ho farà però de forma sistemàtica sinó estudiant 

cada proposta en el seu context. 

Les accions concretes per aquest aspecte són: 

Acció 99. Duem a terme campanyes educatives que donin valor als treballs de cura, per 

tal de contribuir a un repartiment igualitari dels treballs domèstics, de cura de les 

persones dependents, així com de cura de l'entorn (barri, medi ambient). 

Acció 100. Fomentem les xarxes veïnals i ciutadanes de suport mutu en la cura de les 

persones i l'entorn, amb el suport de l'Ajuntament: xarxes de famílies 

monoparentals, de parelles, grups de suport a les persones que cuiden a gent gran, 

creació d'espais als equipaments per la cura compartida, etc.  

Acció 101. Col·laborem en les accions per la igualtat de drets en el món laboral, vetllant 

pel bon funcionament del servei d’assessorament jurídic municipal dins del Servei 

d’Informació i Atenció a les Dones, i realitzant accions de seguiment, coordinació 

i/o formació amb sindicats i associacions empresarials.  

Acció 102. Realitzem accions, en el marc del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, per a 

equiparar la retribució i la presència de dones i homes a la plantilla municipal, 

en aquells àmbits i categories laborals on es valori necessari. També proposem 

que es promogui aquesta equiparació en les empreses adjudicatàries de contractes 

i serveis municipals. 

Acció 103. Realitzem accions per a promoure la presència de dones en sectors on estan 

molt poc representades, com és el cas del sector de la construcció o el sector de 

la jardineria, entre d’altres.  

Acció 104. Garantim l'assessorament legal i psicològic de qualitat i amb calidesa a les 

dones i infants víctimes de violència masclista al municipi, i vetllem pel 

funcionament dels protocols d'atenció i acompanyament establerts per 

aquests casos. Tanmateix, assegurem la dotació dels recursos municipals 

necessaris per a l’atenció a les víctimes, com és el cas del pis d’emergència actual 

(cal millorar-ne les condicions i valorar si cal algun pis addicional).  

Acció 105. Contribuïm amb l'acció municipal a la cultura de la tolerància zero envers la 

violència masclista, amb accions dirigides a infants, jovent, la gent gran, dones i 

homes. Entre d’altres estratègies, proposem les següents: realització de tallers, 

visibilitat pública del rebuig a la violència masclista, organització d’un acte de ciutat 

a l’entorn el 25 de novembre, etc. 
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Acció 106. Fomentem la recerca i l'atenció de la morbiditat diferencial als Centres 

d’Atenció Primària (CAP), a través d’accions de formació i suport al treball dels i 

les professionals dels centres. 

Acció 107. Fomentem la creació de grups de treball de la salut al municipi, per a 

promoure un major empoderament sobre la pròpia salut i la seva gestió, amb 

qualitat i calidesa, així com una reducció de la medicalització de les nostres 

vides. 

Acció 108. Exigim a l’administració competent que l’atenció sanitària de ginecologia 

sigui el més ràpida i complerta possible. 

Acció 109. Promovem la cura i la vivència positiva del cos en cada moment de la vida de 

les dones. És necessari incrementar l'autoestima i la sobirania sobre el propi cos de 

les dones per tal de millorar l'estat de salut global. Així, fomentem la creació de 

grups de suport i espais de prevenció i formació sobre la pròpia salut i la seva 

gestió, de sexualitat i d’empoderament adaptats als diferents cicles vitals de les 

persones.  

Acció 110. Promovem entre les dones i les nenes la pràctica esportiva, especialment la 

pràctica d'esports col·lectius i a l'aire lliure. Oferim referències positives de 

dones esportistes per a promoure aquesta pràctica, i evitem la discriminació en els 

premis esportius entre homes i dones (premi amb major dotació econòmica per 

homes, per exemple). 

Acció 111. Assegurem, a través de grups d’acompanyament sanitari, que cap dona es 

queda fora del sistema sanitari per no ser cotitzant a la seguretat social. Cal 

que siguem especialment vigilants en aquelles situacions més difícils, com pot ser 

un embaràs no desitjat. 

Acció 112. Fomentem el teixit associatiu actiu de dones a la ciutat i la seva participació 

en les polítiques públiques de suport a les dones. 

Acció 113. Creem un centre d'empoderament feminista a la ciutat, on fer cursos, 

autodefensa, counselling per a persones del col·lectiu LGTBI, espais de reunió per 

a grups de dones (si se'n creen), posar-hi el SIAD, serveis jurídics per a víctimes de 

violència, etc. Aquest centre es podria situar a la Torre Bassas o a l’Ateneu, per 

exemple. 

Acció 114. Dinamitzem el Servei d'Informació i Atenció a les Dones per tal que sigui un 

referent per a les dones de la ciutat, més enllà de l'existència de situacions 

concretes de violència o conflicte, tot promovent l'empoderament de les 

rubinenques i el teixit associatiu feminista o de dones.  
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33..11..1100  EEll  ccooll··lleeccttiiuu  LLGGTTBBII  

Situació actual 

- En general i arreu del territori, el col·lectiu LGTBI (lesbianes, gays, transsexuals, 

bisexuals i intersexuals) està molt desprotegit i sovint poc atès. 

- La nostra ciutat ha viscut una lleu però progressiva visibilitat de persones 

homosexuals, tant gais com lesbianes. 

- Ara bé, des de l’AUP se’ns plantegen diversos interrogants sobre la realitat 

d’aquest col·lectiu, que expressem a continuació:  

o S'han desplegat al municipi recursos suficients per atendre possibles 

casos de bullying a instituts o escoles, per donar suport a les persones 

que es troben amb el rebuig familiar o de l'entorn, o fins i tot que viuen 

agressions homòfobes al treball o a espais d'oci? 

o És atesa la salut ginecològica o la sexualitat d'infants, adolescents o joves 

des d'una perspectiva no heterocentrada? 

o Com es viu la diversitat en la identitat sexual a la nostra ciutat? I què es 

pot fer des de l'ajuntament per a promoure el respecte als Drets Sexuals i 

Reproductius de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals o 

intersexuals, reconeguts per NNUU, a la nostra ciutat? 

Propostes 

Acció 115. Donem assessorament legal i psicològic per a persones del col·lectiu LGTBI 

que necessitin suport davant discriminacions, o en els seus processos 

d'afirmació de la seva identitat, i fem campanyes per la diversitat sexual i el 

respecte mutu. 

Acció 116. Donem visibilitat al col·lectiu LGTBI, normalitzant la seva situació a la ciutat.  

Acció 117. Fomentem el teixit associatiu actiu del col·lectiu LGTBI a la ciutat i la seva 

participació en les polítiques públiques de suport a aquest col·lectiu. 

Acció 118. Garantim el treball amb escoles i instituts de la ciutat per a la prevenció del 

bullying contra persones LGTBI. Es tracta d'un treball de seguiment, coordinació 

o formació que ha d'estar relacionat també amb el desenvolupament de la 

coeducació als centres educatius (treball, avui en dia, encara molt incipient). 

Acció 119. Incloguem, en el treball amb els CAP de la ciutat i amb el Centre d'Orientació 

Sanitària, la promoció de protocols ginecològics, reproductius, d'educació 

sexual o d'altres àmbits de la salut no heteronormatius. 
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Acció 120. Fem visibles les accions i serveis municipals dirigides a persones LGTBI, així 

com tenir present, en la resta d'accions i serveis, i sempre que procedeixi, la 

diversitat de condicions de la ciutadania de Rubí. 

Acció 121. Disposem de recursos informatius i oferim un servei d'assessorament a 

persones que es qüestionen la seva identitat sexual, així com a famílies 

homoparentals. Aquest servei no només pot satisfer una demanda de la 

ciutadania, sinó que pot facilitar la visibilitat de la diversitat sexual i la creació de 

referents i legitimitat social. 

33..11..1111  LLeess  ppeerrssoonneess  mmiiggrraaddeess  

Situació actual 

- A principis del 2011, a Rubí, hi havia un 14% de ciutadans nouvinguts de diverses 

nacionalitats, principalment del Marroc i Equador. 

- La crisi econòmica està afectant de forma important aquest col·lectiu, que sovint 

treballava en sectors relacionats amb la construcció, la neteja i la cura de persones 

dependents. Després de molts anys, hi ha un decreixement del nombre 

d’immigrants a tot l’estat, els quals retornen als seus països d’origen perquè no 

tenen feina aquí. 

- Hi ha hagut conflictes puntuals entre bandes de joves de diferents països 

d’origen, però en general la convivència entre la gent d’aquí i la nouvinguda es 

pot considerar bona.  

- En alguns barris concrets el rati de nouvinguts és força alta. 

- En alguns centres escolars, d’aquests barris on hi ha més nouvinguts, el rati 

d’alumnes nouvinguts a classe és força alta (s’ha detectat un cas en que els 

immigrants són el 60% dels alumnes d’infantil). 

- Les enquestes sociològiques destaquen que per a la població autòctona la 

immigració segueix essent percebuda com un dels problemes principals; els 

nouvinguts immigrants d’altres països són vistos per una part dels ciutadans com 

a receptors prioritaris de serveis, i de tenir més facilitats que els autòctons per 

obtenir-los. El que realment passa és que molts nouvinguts reuneixen més 

condicions (baixos ingressos, etc.) per ser ajudats que la gent d’aquí. 

- Tanmateix, alguns  immigrants tenen dificultats per exercir els seus drets com a 

persones, a causa de la manca dels documents adients (“els sense papers”) i per 

la difícil situació personal de trobar-se en una comunitat nova on no sempre s’és 

ben rebut 



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

59 

- Hi ha oberta la discussió, a nivell d’opinió pública general, sobre les condicions 

per realitzar l’empadronament dels immigrants. Això és crucial per aquestes 

persones de cara a poder accedir a la salut pública i a l’educació. 

- Totes les accions i activitats adreçades als immigrants han de tenir en compte que 

són persones i ciutadans de Rubí de ple dret, amb els mateixos drets i deures que 

la resta de ciutadans (actualment, per poder tenir els mateixos drets que un 

autòcton cal obtenir la ciutadania, la “nacionalitat espanyola”. És a dir, els 

nouvinguts no són ciutadans des del punt de vista jurídic). 

Propostes 

Acció 122. Creem un servei municipal d’acollida per tal d’atendre i orientar a aquelles 

persones nouvingudes a Rubí pel que fa a informació del municipi, les seves 

peculiaritats, les entitats existents i els serveis de l’Ajuntament. Cal disposar d’una 

mena de “Carpeta d’Acollida”, ja existent en altres municipis, que aglutini tota 

aquest informació. 

Acció 123. Creem el Consell Ciutadà de Mestissatge, amb la participació dels diferents 

col·lectius de persones migrades, d’altres entitats de Rubí i també dels partits 

polítics amb representació a l’Ajuntament. Com en tot consell de participació, les 

seves decisions serien políticament vinculats. Entre els objectius, cal destacar els 

següents:  

- Implementar polítiques públiques des del govern local adreçades vers la igualtat de 

drets i deures i la igualtat d’oportunitats. 

- Abordar problemàtiques concretes que puguin tenir aquests col·lectius, tot 

respectant el mestissatge (diversitat cultural). 

- Fer d’Observatori Local Permanent en relació a aspectes que puguin afectar a les 

persones migrades i a la convivència entre cultures a la nostra ciutat.  

- Fomentar que les persones migrades i les seves entitats s’incorporin als diversos actes 

festius públics que es fan al llarg de l’any. I fomentar també la situació inversa, és a 

dir, que les persones i les entitats de la ciutat s’impliquin i participin en les seves 

activitats.  

Acció 124. Vetllem per tal que els centres educatius privats concertats de Rubí, en 

aplicació del Pacte per l’Educació de la Generalitat, tinguin el mateix 

percentatge d’alumnes nouvinguts que els centres públics. 

Acció 125. Estudiem la manera d’evitar la formació de guetos i apliquem les mesures 

necessàries a tots els nivells i àmbits que convingui per tal que la proporció 

de persones migrades als diversos barris i centres educatius de Rubí sigui 

equitatiu. 
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Acció 126. Fomentem la participació de les persones migrades a la xarxa associativa de 

la ciutat, ja sigui a través de les seves pròpies entitats, ja sigui a través de la seva 

participació en les entitats de la ciutat ja existents. I fomentem també la 

participació de la població i de les entitats ja existents en les seves activitats i 

entitats.  

Acció 127. Preparem i proporcionem coneixements als diversos professionals de 

l’administració local (treballadores socials, educadors, policia municipal, 

personal administratiu en general, etc.) sobre la cultura i les dinàmiques de 

les persones migrades. 

Acció 128. Promovem campanyes de sensibilització social i coneixement sobre els 

fenòmens migratoris i la gestió del mestissatge amb la implicació de les 

pròpies entitats de persones migrades. Implementem, entre d’altres activitats, 

cursos de formació sobre el tema i amb interrelació amb els diversos centres 

educatius de la ciutat. I impulsem la creació d’una xarxa “anti-rumors”, tal i com ja 

es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament. 

33..11..1122  LLaa  ddiivveerrssiittaatt  ffuunncciioonnaall  ii  llaa  ssaalluutt  mmeennttaall  

Reflexió general 

- Les propostes i els plantejaments que sorgeixin d’aquest pla de treball han d’anar 

a combatre la discriminació a què estan sotmeses les persones amb diversitat 

funcional i el col·lectiu de persones afectades per una malaltia mental. Una 

discriminació que té les seves arrels en un model de societat classista, patriarcal, 

paternalista, no inclusiva i no dissenyada per a tothom. Són diverses les barreres 

(arquitectòniques, actitudinals, de comunicació...) que impedeixen la participació 

d’aquests col·lectius i individus en la societat, l’accés a l'ocupació, la salut, 

l'educació, l'oci o l'habitatge en igualtat de condicions a la resta de la ciutadania.  

- En aquest sentit, des de l’AUP  apostem per un nou model de societat centrat en 

les necessitats i la realització plena de les persones, on cadascú faci una aportació 

a la comunitat segons la seva capacitat i rebi segons les seves necessitats. 

-  Cal  treballar per garantir plenament els drets individuals i col·lectius de totes les 

persones, sense que ningú no en quedi exclòs per raó de la seva diversitat 

funcional o pel fet de patir una malaltia mental. 

- Totes les persones som susceptibles de patir una malaltia mental o discapacitat 

al llarg de la nostra vida.  
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- Amb tot, cal considerar que la diversitat enriqueix la vida comunitària. Necessitem 

construir un nou model social que faciliti la incorporació sense cap tipus de 

barreres d’aquests col·lectius, sovint exclosos i oblidats. 

- El nivell de civilització d’una societat/comunitat es pot mesurar pel respecte i la 

consideració que aquesta societat té pels col·lectius més vulnerables. 

Situació actual en relació a la diversitat funcional 

- Rubí té una escola d'educació especial, el Centre d’Educació Especial (CEE) de Ca 

n’Oriol, amb 70 places que són clarament insuficients per la demanda existent. 

- L'escola no disposa de recursos i espai suficients per desenvolupar correctament 

la seva feina. 

- D’altra banda, tenim un equipament post-escolar (Finca Font del Ferro) que no 

compleix les funcions per les que es va fundar. El Centre Especial de Treball només 

acull una dotzena de treballadors, el servei de STO acull una quinzena de 

persones i el servei de SOI unes 5 o 6 en total. En conclusió, la Finca Font del Ferro 

dóna servei a unes 30 persones usuàries de Rubí, quan s’estima una població de 

250 persones amb diversitat funcional a la ciutat. 

- L'oferta de lleure per a les persones amb diversitat funcional és quasi inexistent. 

Només hi ha el club esportiu Horitzó amb una capacitat molt limitada. 

- La formació laboral dels alumnes de l'escola és pràcticament inexistent, per no 

dir nul·la. Només el projecte sorgit de l'AMPA de l'escola, "Rubiclak", està 

endegant una formació laboral a petita escala i sense els recursos adequats. 

- No disposem de suficients habitatges destinats a les persones amb diversitat 

funcional. Actualment hi ha 2 pisos tutelats amb 8 places ocupades. 

- La inclusió social de les persones amb diversitat funcional és mínima al no 

disposar de programes i activitats a nivell municipal. 

- Cal lamentar també les mancances que hi ha en la inclusió dels nens i de les nenes 

amb diversitat funcional a les escoles, pel dèficit de recursos públics que hi 

destina actualment la Generalitat, fet que provoca que no sigui viable aquesta 

inclusió.  

Situació actual en relació a la salut mental 

- Disposem d'un servei de centre de dia amb una capacitat limitada, gestionat pel 

consorci sanitari de Terrassa, que és el Centre d’Orientació Sanitària Ferran Salses.  

- L'oferta de lleure és escassa i no hi ha cap programa municipal específic. 

  



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

62 

Propostes 

Acció 129. Assegurem els mitjans adequats al Centre d’Educació Especial (CEE) de Ca 

n’Oriol per poder oferir un ensenyament públic i de qualitat, especialment pel 

que fa referència a l’equipament i a l’espai físic disponible.  

Acció 130. Creem un espai formatiu municipal que faci d’enllaç entre el Centre 

d’Educació Especial de Ca n’Oriol i la Finca Font del Ferro, encapçalat per la 

Finca Font del Ferro.  

Acció 131. Ampliem la capacitat de la Finca Font del Ferro, basant-se en la idea original 

dels inicis d’aquest equipament, quan es preveia cobrir les necessitats laborals, 

ocupacionals, residencials i de lleure de les persones amb discapacitat psíquica de 

la ciutat. 

Acció 132. Definim programes orientats a l’adaptació progressiva de totes les 

promocions d’habitatges per a que compleixin els paràmetres tècnics 

d’accessibilitat. Això inclou la dotació de pre-instal·lacions domòtiques en la 

totalitat dels habitatges. 

Acció 133. Creem una xarxa pública de pisos tutelats per garantir l’autonomia i la 

integració social en igualtat de condicions a totes les persones amb diversitat 

funcional i problemes de salut mental que ho requereixin. Actualment només 

hi ha una llar tutelada, totalment insuficient.  

Acció 134. Activem polítiques actives d’ocupació i priorització dels recursos cap a 

l’orientació laboral i la recerca de llocs de treball en empreses locals per a les 

persones amb diversitat funcional i/o afectades per problemes de salut 

mental. Aquestes polítiques es poden impulsar a través dels Serveis d’Integració 

Laboral (SIL). 

Acció 135. Impulsem el Programa d’Inserció Laboral (PIL) específic per a les persones 

afectades per problemes de salut mental. Com per exemple, l’organització de 

tallers ocupacionals o la creació de centres especials d’ocupació per a persones 

amb dificultats d’inserció en empreses locals.  

Acció 136. Promovem l’adopció de noves pràctiques en les maneres de fer, pensar i 

planificar la ciutat que atenguin la diversitat de la societat i que afavoreixin 

l’accessibilitat de qualsevol persona a tots els àmbits físics i socials de la ciutat. 

Per exemple, amb l’adaptació de la senyalització pública de vianants, l’adaptació 

dels rètols dels establiments comercials, l’eliminació de barreres físiques a l’espai 

públic, etc. 

Acció 137. Revisem i actualitzem els reglaments per tal que garanteixin l’adaptació de 

les instal·lacions culturals, esportives, lúdiques i socials de la ciutat, així com 

l’espai públic en general i les zones verdes en particular, per tal que siguin 
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accessibles a tota la població. Fer seguiment del compliment d’aquestes 

normatives.  

Acció 138. Afavorim la participació activa de les persones afectades per problemes de 

salut mental i d’altres col·lectius amb diversitat funcional, en els programes 

de cultura i lleure de l’àmbit municipal. 

Acció 139. Facilitem espais i recursos per tal que els col·lectius de persones afectades per 

malalties mentals i els col·lectius de persones amb diversitat funcional puguin 

desenvolupar de forma autònoma les seves activitats culturals i de lleure 

obertes a tota la comunitat (tallers de ràdio; tallers de teatre; tallers de música, 

etc.). 

Acció 140. Facilitem i fomentem la pràctica d’activitats esportives entre les persones amb 

diversitat funcional, com un element bàsic per a la salut i el benestar. Cal que els 

equipaments esportius i també les activitats que s’organitzin estiguin adaptades a 

aquest col·lectiu. 

Acció 141. Promovem la realització d’activitats conjuntes entre el Centre d’Educació 

Especial de Ca n’Oriol i les escoles i els instituts de la ciutat.  

Acció 142. Fomentem una major compra pública de planta a la Finca Font del Ferro. 

Aquest equipament social podria produir gran part de la planta arbustiva, herbàcia, 

de temporada, fins i tot arbòria, que precisa el manteniment i la renovació de les 

zones verdes urbanes de la ciutat. Cal, però, que l’Ajuntament prioritzi el 

subministrament a través d’aquest equipament, i no pas majoritàriament a través 

d’empreses i vivers externs.  

33..11..1133  LLaa  ccoonnvviivvèènncciiaa  

Situació actual 

- Segueix havent-hi una queixa generalitzada sobretot de: el soroll de les motos a 

l’estiu, dels veïns que de forma incívica deixen les seves escombraries a la vorera 

en comptes de dins dels contenidors, dels excrements de gos a les voreres i en 

parcs i places. Des del 2007 tenim una Ordenança de Civisme i Bon Veïnatge 

aprovada però sovint no s’aplica correctament i en general la ciutadania la 

desconeix. 

- En altres ciutats s’han posat en marxa sistemes per tal que els veïns puguin 

comunicar fàcilment a l’Ajuntament la detecció de desperfectes a la via pública, 

parcs i jardins. A Rubí actualment només es pot fer entrant una instància a 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a través de la web de l’Ajuntament. 
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- La Generalitat té publicat el Pla Inuncat que declara la Zona de l’Escardívol i el 

Vapor Nou, com a zona inundable. Per tant, cal que hi hagi un pla ben definit i 

ben comunicat a la població sobre el tema. 

- En determinades zones d’oci de la ciutat hi ha greus problemes de baralles 

nocturnes, consum de drogues i alcohol, etc.  

- En el mandat passat es va posar en marxa un cos d’Agents Cívics que tenien la 

funció d’informar i avisar als veïns que incomplien alguna norma o ordenança de 

civisme. Sembla que el servei, que mai es va consolidar, ha deixat de funcionar. 

Propostes 

Acció 143. Fomentem el sentiment de pertinença de la gent als seus barris, a fi i efecte de 

potenciar una major cohesió social, una major implicació en la conservació de 

l’espai públic i una millor convivència amb el veïnat.   

Acció 144. Promovem una xarxa veïnal i ciutadana corresponsable de l’espai comú i del 

seu manteniment.  

Acció 145. Realitzem periòdicament campanyes eficaces d’educació cívica i de 

convivència ciutadana, amb la col·laboració de les escoles, centres cívics, etc. 

Acció 146. Creem el Cos d’Educadors i Educadores de Carrer.  

Acció 147. Recuperem el Policia de Barri, i garantim que estigui en contacte permanent 

amb l’associació de veïns del barri en qüestió. 

Acció 148. Facilitem i posem en funcionament sistemes públics (OAC, web municipal,  

aplicacions mòbils, etc.) que permetin als veïns informar d’anomalies, 

desperfectes o irregularitats que puguin detectar en la via pública, pacs i jardins, 

jocs infantils, etc. 

Acció 149. Creem i gestionem una borsa de serveis a la comunitat per donar oportunitats 

de substituir petites condemnes i/o sancions canvi d’aquests serveis. 

Acció 150. Assegurem que existeixen plans d’emergència actualitzats en totes les 

instal·lacions i espais públics  que ho requereixin, incloent el pla d’emergència 

per risc d’inundació de la Zona de l’Escardívol i el Vapor Nou, el pla d’emergència 

per risc d’incendi forestals a les urbanitzacions, el pla d’emergència per risc de 

ventades a les urbanitzacions, o els plans d’evacuació dels instituts, entre d’altres. 

Acció 151. Millorem l’organització i els recursos del cos de la Policia Local. 

Acció 152. Potenciem la Junta Local de Seguretat i integrem el teixit social i econòmic de 

la ciutat en aquest organisme, a més dels representants de la Policia Local, dels 

Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional, del govern municipal i dels grups 

municipals. 
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Acció 153. Realitzem un pla d’actuació a les zones de major concentració d’oci nocturn 

de la ciutat, per garantir una millor convivència i una reducció de les 

problemàtiques i de l’incivisme.  

Acció 154. Revisem l’Ordenança de Convivència i Bon Veïnatge. 

33..11..1144  LLaa  ccooooppeerraacciióó  iinntteerrnnaacciioonnaall  

Situació actual 

- La Cooperació al Desenvolupament a vegades és vista per certs sectors de la 

ciutadania com supèrflua i innecessària, i més en temps de crisis. 

- La Cooperació al Desenvolupament és criticada a vegades per ser contraproduent 

per a les comunitats receptores, ja que es veuen obligades a rebre uns ajuts que 

no són sempre benvinguts i/o que són portadors d’uns valors aliens a la seva 

cultura. 

- Incoherència amb la solidaritat que es vol mostrar als pobles dels països pobres 

pel què fa al nostre model econòmic i social, que perjudica aquests mateixos 

països que pretenem ajudar. 

- Tot i que la majoria d’organitzacions treballen gestionant correctament els 

recursos, s’han donat casos puntuals d’entitats de cooperació que s’han aprofitat 

i han obtingut els ajuts per tal de viure’n d’ells. Aquests fets fan que sovint, entre 

la població, hi ha desconfiança vers la cooperació. 

Propostes 

Acció 155. Fem pedagogia de la Cooperació al Desenvolupament a nivell de les escoles i 

entitats associatives de Rubí, sobretot a través del Consell Municipal de Solidaritat 

i Cooperació al Desenvolupament. 

Acció 156. Promovem que el 0,7% dels recursos públics referits al pressupost municipal 

(exceptuant inversions) es destinin a finançar projectes de solidaritat i 

cooperació en el desenvolupament. 

Acció 157. Seguim canalitzant els projectes a través d’organismes amb experiència en el 

camp de la cooperació, per tal d’assegurar que els recursos van a entitats amb 

experiència, professionalitat, bona gestió i, a poder ser, pròximes al nostre territori. 
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3.2 / L’economia 

33..22..11  LL’’hhaabbiittaattggee  

Situació actual 

- Segueix havent-hi poca oferta d’habitatge de lloguer i amb preus encara força 

elevats. 

- Tot i que el preu de l'habitatge ha baixat substancialment, aquest encara segueix 

sent poc accessible per una gran part de la població, especialment per parelles 

joves.  

- L’empresa municipal PROURSA no concreta des de fa anys el seu paper com a 

promotora d’habitatge social, tot i que cal reconèixer el seu sanejament econòmic 

en els últims anys. D'altra banda, l'empresa té cada cop més dèficit de personal 

perquè no es substitueixen les baixes. A més, els seus treballadors són majoria 

arquitectes i hi ha poc perfil social (integradors i educadors socials, per exemple). 

Això és en part per la falta d'un Pla d'inclusió social que faciliti treballar 

transversalment la problemàtica de l'habitatge. 

- La intermediació d’habitatge (borsa d’habitatges privat gestionat per PROURSA) 

ha tingut poc èxit o no s’ha donat a conèixer prou. Aquest sistema té una tasca 

social i l’objectiu d’assegurar al propietari que el que lloga pagarà cada mes. 

- El parc d’habitatge de Rubí no està ajustat a les necessitats de la població: hi ha 

molta oferta de pisos de dos habitacions, apte per a parelles joves sense fills, però 

poca oferta de pisos amb més habitacions, més adequada per a famílies. Això pot 

ser un problema a la llarga, ja que les famílies amb fills optarien a marxar de Rubí 

cap a ciutats on l’oferta sigui més àmplia.  

Propostes 

Acció 158. Fem efectiva la declaració de Rubí com a “ciutat activa i compromesa en la 

prevenció dels desnonaments” més enllà dels gestos de cara a la galeria.  

Acció 159. Dinamitzem el funcionament de la Taula de Desnonaments. Adoptem el 

compromís de convocatòria cada trimestre fixant les dates amb prou antelació. 

Sens perjudici que davant d’una crisi qualsevol dels agents de la taula ha de poder 

convocar una reunió extraordinària.  

Acció 160. Elaborem un pla estratègic per augmentar els pisos d’emergència i protecció 

social (lloguer social determinant un percentatge del cost del lloguer respecte els 

ingressos familiars).  
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Acció 161. Potenciem l’ampliació i la gestió del parc públic municipal d'habitatges, 

mitjançant la compra d’habitatge per part de l’Ajuntament, i establim uns 

criteris objectius i públics per a la seva adjudicació. S’ha de prioritzar que 

aquests habitatges es destinin a cessió d'ús, lloguer social, habitatges tutelats per 

a gent gran i habitatges d'emergències.  

Acció 162. Afavorim la masoveria urbana per a la rehabilitació d’habitatges vells amb 

crèdits tous (aval municipal a les entitats bancàries) i una rebaixa de la 

fiscalitat municipal (taxes urbanístiques, etc.), tal i com es proposava en una moció 

d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) sobre masoveria urbana aprovada per 

unanimitat. 

Acció 163. Creem un cens d'habitatges buits fent especial atenció als que siguin propietat 

d'entitats financeres. Aquest cens és bàsic per realitzar polítiques que fomentin 

l’entrada al mercat d’aquests habitatges.  

Acció 164. Fomentem i potenciem la intermediació d'habitatge per part de l’Ajuntament, 

i estudiem la creació d’un servei municipal de taxació de l'habitatge, que 

garanteixi una taxació més justa dels habitatges i que aquesta no depengui només 

de les entitats bancàries. 

Acció 165. Creem l’oficina de mediació: interlocució directa entre PAH i un referent de 

l'Ajuntament, intentar la mediació del consistori amb les entitats bancàries. Prevenir 

possibles problemes de convivència entre veïns en els casos d’ocupació. Coordinar 

accions d’ajut amb la Generalitat, suport jurídic, gestió de taxacions imparcials i 

certificats energètics en els processos de dació.  

Acció 166. Fomentem i potenciem que l'enorme quantitat d’habitatges buits, 

especialment els d'entitats financeres, es posin en règim de lloguer social o 

siguin cedits en règim de masoveria urbana. 

Acció 167. Tramitem sancions als habitatges buits d'entitats bancàries, amb l’objectiu que 

aquestes tendeixin a posar-los al mercat de lloguer.  

Acció 168. Prioritzem el treball amb les entitats bancàries més sensibles socialment als 

processos de desnonaments, i oferim protecció jurídica (o suport insitucional) a 

agents dels Mossos d'Esquadra o Bombers que no vulguin participar en 

desnonaments. 

33..22..22  LLaa  iinndduussttrriiaa  

Situació actual 

- Situació general. El model imperant fins ara al sud d'Europa, i per tant al conjunt 

de l’Àrea Metropolitana i a Rubí, ha estat un model basat en la indústria de grans 

empreses o dependent de grans empreses per a la seva supervivència (com per 
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exemple les subcontractes de grans marques industrials) i en les empreses 

subministradores de matèries primeres per a la construcció. Aquest model s'ha 

revelat absolutament volàtil en el moment en que el sistema econòmic ha entrat 

en una de les seves crisis cícliques i ha mostrat que el seu interès principal era la 

reducció de costos a qualsevol preu: Deslocalitzacions, EROs innecessaris mentre 

es registren beneficis, xantatges a l’administració amb l'amenaça del tancament, 

etc. Aquestes grans empreses, sense cap interès pel territori on s'estableixen, han 

arrossegat en la seva fugida moltes petites i mitjanes empreses que les abastien 

i que no han pogut mantenir les portes obertes. 

- Situació local. A Rubí, els polígons s'han anat buidant al llarg dels darrers anys 

per culpa de la situació econòmica general però també a causa de deficiències 

en la gestió que s'ha fet des de l'ajuntament. A mes, la capacitat de l'ajuntament 

per incidir en el model industrial es redueix a les bonificacions de taxes i impostos 

i al condicionament d'uns polígons que son de propietat privada. 

- Entre d’altres, s’han detectat els següents problemes: 

a) El model industrial i empresarial actual és obsolet i hi ha una falta d’adaptació 

a les necessitats actuals. 

b)  Els polígons industrials han estat oblidats durant els anteriors mandats i han 

patit la falta d’un manteniment adequat i proporcional als ingressos que 

representa a Rubí la indústria. Ni el polígon ni les normatives d'ús de les naus 

estan adaptats a les necessitats de les empreses que les ocupen o que les 

podrien ocupar.  

c) Conflictivitat del trànsit en els accessos als polígons i afectació del trànsit 

general de la ciutat. 

d) Manca de transport públic adequat per connectar els polígons industrials amb 

la ciutat. 

e) Manca de zones d’aparcaments per a vehicles pesants i entrades als pàrquings 

petites pels camions actuals. Moltes empreses no tenen pàrquings pels seus 

treballadors. 

f) Manca de manteniment dels carrers dels polígons: paviment, voreres, 

jardineria, enllumenat, clavegueram... 

g) Manca d’infraestructures i renovació tecnològica: “banda ampla”, cable de 

fibra òptica (tot i l’esforç actual per cablejar), aparcaments per a vehicles 

pesants, serveis de logística per a les empreses. 

h) Poca coordinació entre les necessitats empresarials a l’àrea metropolitana i la 

oferta educativa a Rubí. 

i) Es desconeix quin és l’efecte ambiental que tenen les activitats industrials del 

terme municipal de Rubí, especialment a nivell atmosfèric, de residus i 
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d’aigües residuals. Aquest és un fet especialment preocupant, atesa la gran 

concentració industrial que caracteritza el nostre municipi. 

j) El nou POUM que finalment no es va aprovar no solucionava qüestions 

importants en l'àmbit dels polígons industrials. 

k) Resta pendent la recepció del polígon Rubí Sud. 

l) Manca de sol industrial públic que permeti incidir directament des de 

l'Ajuntament en el model industrial desitjat per la ciutat. 

Propostes 

Model general 

Per tot l'exposat a l'anàlisi de la situació general, des d'AUP considerem que el que cal 

és un canvi radical de model industrial. Cal apostar per un model basat en les petites i 

mitjanes empreses prioritzant les cooperatives (que son les empreses que estan 

aguantant millor la crisi perquè son propietat de les persones que hi treballen), arrelat al 

territori i que segueixi els criteris de l'economia social i solidària. És evident que en base 

al model del passat no es podrà reindustrialitzar Rubí perquè sempre hi haurà llocs del 

mon on els costos seran més baixos i perquè la precarització de les condicions laborals 

de les classes populars no pot ser un mecanisme vàlid per a la reactivació econòmica. 

Propostes concretes 

Acció 169. Estudiem l’opció d’adquirir part del terreny industrial com a sòl de propietat 

municipal, per tal que l'ajuntament tingui mes eines per fomentar un model 

industrial diferent. 

Acció 170. Fomentem el model industrial/empresarial arrelat al territori, apostant una 

empresa més democràtica i sobretot per les cooperatives. Proposem 

bonificacions de l’IAE i l’IBI en funció del model de negoci, per exemple a les 

cooperatives, a les empreses que incorporin els criteris de la Xarxa d’Economia 

Social (XES) a les empreses que compleixin la llei d’integració social de les persones 

amb discapacitat, entre d’altres. I prestem instruments pedagògics i informació per 

aprofundir en la democratització de les empreses i que els treballadors i les 

treballadores puguin defensar els seus drets, així com prendre part de les decisions. 

Acció 171. Buscar el finançament ètic del teixit productiu: cal fugir de buscar-lo en la banca 

tradicional i cercar altres vies que actualment ja funcionen (Coop57, etc.). 

Acció 172. Implementar el balanç social a les empreses. Amb aquest balanç es mesuren les 

aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques. 

Acció 173. Organitzem la trama industrial amb criteris supramunicipals, a partir de la 

constatació de la proximitat de polígons de diferents municipis de tota la comarca 

(polígons entre Rubí i Castellbisbal, Parc empresarial de Can Sant Joan etc.). 
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Acció 174. Millorem les infraestructures d’accés als polígons i la seva interconnexió, tot 

organitzant la trama industrial amb criteris supramunicipals. 

Acció 175. Augmentem i millorem la connexió de les zones industrials a banda i banda 

de la Riera, per facilitar l’accés de persones i de mercaderies. Així, proposem la 

construcció d’un nou pont d’accés a Can Jardí des de la rotonda de la C-1413 a 

Mirasol, que garanteixi una connexió més directa entre l’autopista AP-7 i els 

polígons industrials de la meitat sud del terme de Rubí, i que contribueixi a minvar, 

per tant, el pas de trànsit de vehicles i de camions  per l’avinguda de l’Electricitat, 

per on passa actualment la major part del trànsit que surt o va cap als polígons de 

Can Jardí, Cova Solera i Rubí Sud. També proposem la reforma d’altres ponts molt 

transitats, com el d’accés a Rubí Sud, així com l’ampliació de les voreres de tots els 

ponts per fomentar l’accessibilitat a peu. Per totes aquestes actuacions, cal cercar 

finançament públic d’altres administracions i dels sectors privats implicats. 

Acció 176. Potenciem el manteniment dels carrers, dels espais públics i del mobiliari urbà 

dels polígons industrials, i garantim l’establiment d’una senyalització 

adequada tant de tipus viària com de tipus informatiu sobre les activitats que 

s’hi desenvolupen. Tota la part pública dels polígons industrials (calçades, voreres, 

mobiliari, senyalització, espais verds públics, etc.) mostra importants deficiències i 

mancances, i denota el poc interès municipal per la correcta adequació, la 

conservació i el manteniment dels polígons de la ciutat.  

Acció 177. Integrem els responsables empresarials i els representants col·lectius dels 

treballadors en òrgans de debat i presa de decisions sobre els polígons 

industrials, per aconseguir conjuntament la millora dels polígons, la seva renovació 

i la cogestió mitjançant reunions periòdiques i ordinàries.  

Acció 178. Millorem el transport públic cap als polígons mitjançant un reforç del servei de 

bus urbà i també de bus interurbà, i potenciem també l’accés amb bicicleta a 

través d’una xarxa de carrils bici que arribi als polígons industrials.  

Acció 179. Creem aparcaments per a vehicles pesants als polígons industrials i reclamem 

l’ampliació dels guals (portes dels garatges) a les pròpies empreses. Per a 

vehicles privats, proposem que es promogui la creació de pàrquings dins dels 

terrenys de les pròpies empreses.  

Acció 180. Promovem un pla estratègic del sector industrial de Rubí que inclogui, entre 

d’altres, les següents línies d’actuació: 

1) Prioritzar mesures contra la deslocalització industrial, com per exemple: 

establiment de bonificacions subordinades a compromisos de permanència 

temporal, foment de la fidelització de l’empresa en el territori, etc. Aquestes 

mesures serien reversibles si no es compleixen els compromisos per part de les 

empreses. 

2) Potenciar els serveis a les empreses. 
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3) Millorar l’espai i les infraestructures públiques dels polígons. 

4) Fomentar els mitjans de transport sostenibles, com el transport públic o la 

bicicleta. 

5) Revisar el planejament urbanístic vigent en relació als polígons industrials, des 

de diversos punts de vista: incrementar els usos possibles, diversificar la 

tipologia d’activitats, evitar el contacte entre sòl industrial i sòl residencial en 

les possibles transformacions que proposi el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM), etc. 

Acció 181. Adeqüem els polígons a l’evolució dels sectors econòmics i les necessitats 

laborals i empresarials, sobretot les relacionades amb infraestructures 

tecnològiques i logístiques. 

Acció 182. Instal·lem una bona xarxa de telecomunicacions als polígons industrials. 

Acció 183. Potenciem la creació d’una Oficina Municipal d’Ocupació que coordini els 

recursos municipals, els recursos públics de les administracions superiors i els 

sectors empresarials en la recerca d’ocupació per a persones en atur de la 

ciutat. Aquesta oficina o servei municipal ha d’estar en coordinació permanent 

amb el SOC de la Generalitat.  

Acció 184. Potenciem la creació d’una Oficina Municipal d’Empresa i Treball, destinada 

principalment a la coordinació de la formació de les persones treballadores i a 

l’assessorament de les empreses i també de les persones en tots els àmbits.  

Acció 185. Redefinim la reserva d’espai de l’antic traça de la Via Interpolar, que passa pel 

polígon de Cova Solera i que està en desús. Com ja s’ha apuntat a l’apartat de 

Verd Urbà d’aquest pla de treball, el planejament urbanístic vigent preveu la reserva 

d’espai per al pas de l’autovia coneguda com a Via Interpolar, a través del barri de 

Ca n’Alzamora i del polígon de Cova Solera. Cal tenir en compte, però, que aquest 

traçat es va descartar i se n’ha projectat un de nou, paral·lel al torrent i la bassa dels 

Alous. En el cas de Cova Solera, la reserva d’espai per a aquesta autovia és una gran 

zona sense cap ús i totalment abandonada, i s’està convertint en un focus 

d’activitats que degraden aquest espai i també el polígon en general (abocaments 

incontrolats de deixalles, etc.). Per això proposem que aquesta reserva es 

converteixi en una zona pública de serveis per al polígon, com per exemple un espai 

d’estacionament de vehicles pesants o també una zona verda pública per al gaudi 

de la gent que hi treballa.  

Acció 186. Garantim l’adequació de les zones verdes públiques dels polígons industrials, 

per al gaudi de les persones que hi treballen i també per a una millor qualitat 

ambiental i paisatgística dels entorns industrials de la ciutat. La gran majoria 

de zones verdes públiques dels polígons es troben en condicions molt precàries i 

tenen un manteniment molt escàs per part de l’Ajuntament. Això evita que puguin 

ser emprades i gaudides per la gent que treballa als polígons durant les hores de 

lleure (esmorzar, dinar, etc.).  
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Acció 187. Planifiquem la separació, a mig i llarg termini, entre les zones industrials i les 

zones residencials en el marc del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM). Arreu de la ciutat trobem coexistències entre usos industrials i usos 

residencials, com per exemple a Can Rosés, Ca n’Alzamora o Sant Jordi Park, amb 

els perjudicis que això comporta principalment per als barris residencials. Per això 

entenem que el planejament urbanístic que s’ha d’aprovar durant el nou mandat 

hauria de separar molt bé les zones industrials de les residencials, i posar fi a una 

de les greus problemàtiques que arrosseguem des de l’expansió desmesurada de 

la ciutat entre els 70, 80 i 90 del segle passat.  

Acció 188. Impulsem canvis en el nou planejament urbanístic que permetin un millor 

aprofitament dels polígons industrials i que contribueixin a la necessària 

diversificació de les seves activitats. Entre d’altres, es plantegen les següents: 

o Diversifiquem la clau tècnica número 51 en l’actual Pla General d’Ordenació 

Urbana (PGOU) de Rubí, amb l’objectiu de dotar de més flexibilitat el 

planejament urbanístic i les seves normes reguladores pel que fa al sòl (ja 

sigui urbà o urbanitzable) destinat a activitats econòmiques i no només a usos 

industrials. 

o Introduïm canvis d’usos en els polígons: cal flexibilitzar, sempre dins d’una 

regulació, els usos actuals i adaptar zones per a nous tipus d’activitat 

d’indústria que actualment no es poden situar en els polígons de la ciutat. 

Per exemple: centres esportius, edificis d’oficines, hotels, etc. 

o Incorporem canvis en les tipologies d’activitats que es poden desenvolupar a 

les naus industrials dels polígons. En concret, es demana poder desenvolupar, 

en una mateixa nau, diferents activitats industrials; actualment això no és 

permès, de manera que en una nau només hi pot haver un sol tipus d’activitat. 

o Millorem l’ocupació del sòl industrial ja disponible. La versió del POUM que 

no es va aprovar proposava que les naus no tinguessin més d’una certa 

alçada, cosa que obligava a molts propietaris a rebaixar-ne l’alçada. Això no 

té cap sentit; en tot cas s’haurien de poder construir altells (actualment no es 

pot) per tal que el propietari pugui aprofitar millor l’espai que ja té. 

o Adeqüem la mida de les naus dels polígons industrials, en el marc del nou 

POUM. En la proposta de POUM que no es va aprovar no es permetia tenir 

naus més petites de 400 metres quadrats. Es considera que aquesta mida és 

actualment excessiva, ja que moltes empreses no necessiten espais tant 

grans. Per tant, es demana flexibilització en aquest sentit i que les naus 

puguin ser més petites. 

o Incorporem la possibilitat de dividir les naus en el marc del nou POUM. El 

planejament urbanístic hauria de permetre la divisió d’una nau i la venta de 

les diferents divisions si el propietari no necessita tant d’espai. 
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Acció 189. Treballem per la recepció del polígon Rubí Sud en un termini màxim de 6 

mesos. Aquest tràmit és essencial per tal que l’Ajuntament es pugui fer càrrec de 

la conservació i del manteniment de l’espai públic. En tot cas, cal exigir a la junta 

de compensació o a la junta de propietats d’aquest polígon que garanteixi la 

completa urbanització de tot el polígon en general i de l’espai que serà públic en 

particular, a fi i efecte que es pugui dur a terme aquesta recepció.  

Acció 190. Constituïm una "Taula de la Formació Professional" que agrupi empreses, 

sindicats, l'ajuntament, institucions educatives de la ciutat i el Departament 

d'Ensenyament per tal d’optimitzar els cicle formatius que s’ofereixen a les 

persones joves de la ciutat.  

Acció 191. Creem un Viver de Cooperatives que ofereixi espai, formació, assessorament 

i -en la mesura del possible- possibilitats de finançament a les persones de la 

ciutat que vulguin crear una cooperativa. 

33..22..33  EEll  ccoommeerrçç  

Situació actual 

- La presència de grans superfícies a les rodalies de Rubí encara afecta 

negativament al comerç local. 

- Actualment, pel què fa a carrers comercials, només tenim l’Av. Barcelona/Francesc 

Macià com a illa de vianants, el c/Sant Cugat i el c/de la Creu. Es considera que 

ampliar i connectar correctament totes aquestes zones facilitaria la creació i 

viabilitat dels comerços a Rubí (només cal fixar-se com funciona de bé, a nivell de 

comerç, un illa de vianants a ciutats com Sant Cugat, Terrassa o Sabadell).  

- Manca d’oferta complementària d’oci (restauració, cinemes, etc.) que afecta 

negativament el comerç, sobretot durant el cap de setmana, i que produeix una 

desertització del principal eix comercial de la ciutat. 

- L’oferta comercial actual no es prou diversa ni prou àmplia i la majoria es localitza 

al centre. 

- Hi ha poc oci cultural i encara menys del tipus autogestionat. També hi ha poc 

oci esportiu. Això fa que molta gent surti fora de Rubí els caps de setmana. 

- No es potencia prou la producció i el consum d’aliments locals. 

- Hi ha problemes d’aparcament i de mobilitat que no afavoreixen que els 

rubinencs i rubinenques que no viuen al centre, sobretot de les urbanitzacions, 

puguin venir a fer les seves compres.  



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

74 

- Manca un pla que a mig i llarg termini solucioni la situació del comerç i l’oci a la 

ciutat (la majoria de les accions donen fruit a curt termini). 

Propostes 

Acció 192. Revisem els impostos i les taxes municipals que podrien afectar negativament 

el desenvolupament i el manteniment del comerç local, i apliquem 

bonificacions als propietaris que lloguin el seu local a certs tipus de negocis 

d’interès. Per exemple, negocis amb productes de qualitat, o bé negocis que 

actualment falten a Rubí (tèxtil per a joves, etc.).  

Acció 193. Assegurem la correcta aplicació, la continuació i la constant revisió del Pla de 

modernització del Comerç Local en el marc del Programa d’Orientació 

d’Equipaments Comercials (POEC).  

Acció 194. Actualitzem l’estudi de l’oferta comercial de la ciutat realitzat en el marc del 

POEC, per detectar quin tipus de comerços fan falta a la ciutat i com es pot 

diversitat l’oferta actual.  

Acció 195. Promovem l’oferta de comerç als barris i a les urbanitzacions. És fonamental 

que cada barri, i també la zona de les urbanitzacions, tinguin un cert teixit comercial 

que cobreixi bona part de les necessitats de les persones que hi viuen. Per tant, s’ha 

de promoure el comerç arreu de la ciutat a partir de diverses estratègies 

complementàries: millorant urbanísticament l’espai públic, potenciant 

l’aparcament, programant activitats de dinamització (fires, activitats infantils, etc.) 

també als barris i a les urbanitzacions i no només al centre, etc. 

Acció 196. Diversifiquem, millorem i modernitzem l’oferta comercial de la ciutat en 

paral·lel a l’oferta d’oci i lleure alternatiu, per tal que es complementin 

mútuament. Per exemple, plantegem la creació d’espais autogestionats pel teixit 

associatiu de la ciutat, com un Hotel d’Entitats, a través dels quals es pugui 

promocionar un oci alternatiu i que puguin actuar com a pols d’atracció comercial. 

Una bona distribució d’aquests “pols d’atracció” entre els barris podria ajudar a 

dinamitzar més zones de Rubí a banda del centre. 

Acció 197. Descentralitzem l’oferta de fires de la ciutat, creant xarxa entre el centre, els 

barris i les urbanitzacions. Cal programar fires i mercats també a altres zones que 

no siguin el centre, per no hipotecar sempre els mateixos espais i sobretot per 

estendre aquest tipus d’activitat que dinamitza el comerç arreu de la ciutat. I que 

s’impulsin també Afegiria, a banda de les fires i mercats als barris, que s'impulsessin 

activitats de l'estil «Ruta de la tapa», la «Nit oberta»... 

Acció 198. Regulem i fem respectar els horaris comercials, i regulem també l’ocupació de 

l’espai públic per part de les terrasses dels bars.  

Acció 199. Pacifiquem el trànsit de la zona del Mercat i ampliem els horaris dels 

pàrquings de les places Onze de Setembre i Salvador Allende (a partir de les 
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22h es tanquen). Aplicant tarifes reduïdes per a les persones usuàries del comerç 

local. 

Acció 200. Convertim en illa de vianants el c/Maximí Fornés, que va tenir molta vida 

comercial en el seu moment. Així, es tancaria una zona que englobaria també tota 

la zona de la plaça del Dr.Guardiet i la plaça Catalunya. Fins i tot es podria estudiar 

la manera de fer que la zona d’illa de vianants arribés al mercat i a la zona dels 

locals DINO, edifici que hauria de recuperar el seu ús. 

Acció 201. Fomentem i potenciem cooperatives de consum de proximitat, fent 

campanyes de divulgació i conscienciació, promovent distintius locals que 

fomentin aquest consum, etc. Un consum de proximitat suposa consumir 

productes i serveis fets en el nostre entorn territorial més proper. D’aquesta manera 

s’ajuda a reforçar l’economia local (contribuïm al manteniment de petites 

explotacions familiars, agràries i ramaderes), evitem l’abandonament de les zones 

forestals i ajudem a reduir la despesa energètica que produeix el transport de 

productes d’un continent a un altre. Proximitat vol dir també consumir el producte 

fresc, de temporada, amb les propietats nutritives i organolèptiques més òptimes i 

vol dir tenir més informació del producte, com s’ha elaborat, etc. Ja hi ha iniciatives 

similars com el projecte Rururbal (Vallès Occidental). 
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3.3 / El medi 

33..33..11  EEll  ppllaanneejjaammeenntt  uurrbbaannííssttiicc  

Situació actual 

- Rubí, com moltes altres ciutats de la conurbació de Barcelona i del Vallès, ha 

crescut en els darrers 60 anys d’una manera desmesurada, irracional i 

desordenada, sense un model clar a nivell urbanístic i territorial.  

- En aquest període, el creixement de Rubí s’ha fet a batzegades i amb un escàs 

rigor urbanístic, consolidant hipoteques que ara i per molts anys haurem 

d’afrontar: consolidació de grans zones de baixa densitat poblacional, 

desconnectades del nucli urbà; permissivitat d’usos en el sòl no urbanitzable, 

trinxat per extractives que s’estan convertint progressivament en abocadors; 

coexistències insòlites entre polígons industrials i zones residencials; 

manteniment de la mateixa estructura de mobilitat 

-  que pràcticament tenia el poble de Rubí ja a les primeres dècades del segle XX; 

saturació de determinades zones urbanes realment massificades; aïllament de la 

ciutat envers la Riera, sempre oblidada malgrat ser l’origen del nostre poblament 

i clau en la seva evolució històrica; i així tantes i tantes altres hipoteques. 

- Malgrat els avenços realitzats des de la recuperació de les institucions 

democràtiques, Rubí pateix encara notables dèficits i mancances impropis 

d’una ciutat de més de 75.000 habitants, de manera molt especial en àmbits 

essencials per al benestar de les persones com la mobilitat, els equipaments, 

els serveis, les zones verdes urbanes, la connexió entre urbanitzacions i el 

nucli urbà o la protecció de l’entorn natural i rural. 

- Cal lamentar que en ple segle XXI, Rubí no disposa encara d’una planificació 

urbanística actualitzada, moderna i adaptada a les necessitats de la seva gent, 

de les seves activitats i del seu territori.  

- De fet, encara és vigent l’anacrònic Pla General d’Ordenació (PGO) de l’any 

1981 i la seva revisió posterior de 1987. Un Pla que és obsolet des de fa molts 

anys i que ja s’hauria d’haver revisat i actualitzat a mitjans dels anys noranta del 

segle passat. Però la manca de capacitat i de voluntat per part dels governs 

que tingut l’Ajuntament durant els darrers 20 anys, amb participació activa 

d’ICV, PSC, CiU i ERC, ha impossibilitat que Rubí disposés d’un model de 

planificació urbanística adaptat a les necessitats presents i futures de la ciutat. El 
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llegat d’aquests partits és més que lamentable en aquest camp: Rubí no té a 

hores d’ara un model de ciutat definit, com sí que han tingut (i tenen) ciutats 

veïnes, i per tant no sabem ni què volem ser, ni què hem de fer en els propers 

anys ni cap a on hem d’orientar el nostre desenvolupament. 

- D’intents no reeixits de revisar la planificació urbanística n’hi ha hagut uns 

quants. El darrer, entre el 2007 i el 2011, amb la redacció del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM), plantejava un model de ciutat irreal i 

insostenible des de tots els punts de vista (ambiental, econòmic i social), 

fonamentat en les receptes de creixement tan esteses durant els anys de la 

bombolla immobiliària i de l’especulació urbanística. Saturació urbanística de 

barris ja prou massificats, creixement residencial a la zona inundable de 

l’Escardívol, creació de noves zones residencials dins de polígons industrials i en 

zones de baixa qualitat ambiental, protecció de les terres de Can Ramoneda 

mitjançant una compra pública elevadíssima i totalment innecessària, obertura de 

la porta a la possibilitat de noves activitats extractives i nous abocadors, …, són 

només algunes de les aberrants estratègies que van marcar el darrer intent de 

revisió del planejament urbanístic. Sortosament, la crisi econòmica va avortar 

aquest intent especulatiu de nou planejament urbanístic. A més, la Generalitat de 

Catalunya no li va donar l’aprovació pertinent, i el va retornar a l’Ajuntament ple 

d’esmenes i correccions. 

- Si algun tret han tingut en comú aquests intents de revisió, a banda d’optar per 

creixements urbanístics desmesurats i irracionals, ha estat el nul interès per 

fomentar una participació ciutadana real, crítica i proactiva en la definició 

del model de ciutat. Les ciutats no només es defineixen a partir del que pensen 

i opinen els seus polítics i tècnics, sinó sobretot també a partir d’una reflexió 

compartida, debatuda i vinculant amb els seus habitants. Tal ha estat la mancança 

de participació ciutadana a Rubí, que la revisió de l’any 1997, promoguda pel 

govern d’ICV i PSC, va motivar l’aparició d’una potent plataforma ciutadana de 

persones i entitats rubinenques, la Coordinadora d’Urbanisme Ciutadà (CUC), 

la mobilització de la qual va aconseguir aturar aquell intent de revisar el 

planejament, que hagués tingut efectes devastadors en el territori de la ciutat.  

- Aquest greu dèficit democràtic va continuar amb els posteriors intents de 

successius governs municipals (ICV, CiU i ERC del 2001 al 2003; PSC, CiU i ERC del 

2003 al 2007; i PSC i ERC del 2007 al 2011). Mai s’ha fet un procés participatiu 

real, i d’oportunitats n’hi ha hagut unes quantes. 

- A hores d’ara, el govern del PSC, després de quatre anys de mandat, els tres 

primers amb la col·laboració inestimable d’ERC, ha estat incapaç de fer un nou 

POUM amb la participació de la gent, i ha malbaratat novament 4 anys més de 
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govern municipal, incapaços d’afrontar un dels principals reptes que tenim a Rubí: 

quin model de ciutat volem?.  

Propostes 

Acció 202. Endeguem, només començar el nou mandat municipal, la redacció del nou Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb els següents principis 

programàtics i metodològics:  

1) garantim la participació ciutadana real, mitjançant un procés obert i políticament 

vinculant;  

2) iniciem la redacció de la proposta del nou POUM des de zero, aprofitant només 

els estudis de caràcter tècnic ja realitzats, ja que no ens serveix de res el model de 

ciutat que ens proposava el darrer intent de revisió (2007-2011), ni el maquillatge 

de POUM que ens ha deixat el govern del PSC;  

3)  definim la nova planificació urbanística apostant per un enfoc alternatiu i social 

de l’urbanisme, amb principis bàsics com el no creixement en nou sòl urbanitzable, 

la protecció integral del territori natural i rural i la consolidació d’un espai públic 

potent per al benestar i el desenvolupament de les persones.;  

4) aprovem el nou POUM en l’horitzó màxim del 2017. 

Acció 203. Donem la paraula a la ciutadania en la definició del nou model de ciutat, amb 

la creació d’un espai de participació ciutadana real i políticament vinculant de 

tipus presencial i virtual, obert a totes les persones, al teixit associatiu, a les 

formacions polítiques i al teixit econòmic de la ciutat. Les accions que s’acordin en 

el marc d’aquest procés participatiu han de ser vinculants i s’hauran d’integrar en 

el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

Acció 204. Des de l’AUP apostem per un model de ciutat basat en els següents criteris, 

principis i reptes:  

1) decreixement com a estratègia integral per fer una ciutat progressivament menys 

insostenible que l’actual;  

2) contenció de l’expansió residencial i industrial, apostant per la reutilització i el 

reciclatge del sòl urbà;  

3) màxima protecció de la totalitat del sòl no urbanitzable existent, i activació de 

polítiques publiques de conservació i dinamització dels espais agraris, forestals i de 

ribera, i de restauració dels espais i elements patrimonials degradats;  

4) blindatge del territori davant de la possibilitat de noves activitats extractives i 

abocadors;  
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5) transformació de la Riera i dels seus entorns urbans i naturals immediats en un eix 

cívic de referència, que relligui la ciutat de nord a sud i de ponent a llevant;  

6)  connexió de les urbanitzacions amb el nucli urbà;  

7) promoció dels mitjans de transport alternatius (transport públic, bicicleta i 

desplaçaments a peu);  

8) conversió progressiva de la comarcal c-1413 i de l’avinguda de l’Estatut en carrers 

i avingudes realment urbanes, desviant el trànsit de pas;  

9) creació de noves zones verdes urbanes, que espongin trames urbanes 

excessivament denses;  

10) previsió d’una dotació d’equipaments (culturals, educatius, esportius, socials, etc.) 

reals i adequada a les necessitats de la població. 

Acció 205. Acordem i programem la retirada, en un termini màxim de 50 anys, de tots els 

habitatges no permesos que s’han construït en terrenys no urbanitzables, i 

projectem la recuperació ambiental i paisatgística d’aquests indrets. En 

concret, estem parlant dels habitatges de les zones de Can Serrallach, Can Balasc, 

Can Pi de la Serra, Can Carreras, Can Solà 2, Tres Camins i d’altres punts del territori. 

Aquests habitatges estan fora d’ordenació urbanística, atès que s’han aixecat en 

terrenys on no es podia construir, i considerem oportú que no es puguin consolidar 

ni convertir en noves trames urbanes pels costos ambientals, econòmics i socials 

que això comportaria. Per a definir un model de ciutat menys insostenible que 

l’actual i també menys dispersa, entenem que cal concentrar les ocupacions 

residencials dins de la trama urbana ja existent i evitar, per tant, que es continuï 

apostant pel model caduc de legalitzar i urbanitzar tots els nuclis de cases que van 

aparèixer en algun moment en el territori. No volem perpetuar la problemàtica de 

les zones residencials disperses, absolutament insostenibles des de tots els punts 

de vista, ni volem que amb el temps vagin apareixent nous nuclis d’habitatges en 

espais no permesos. En tot cas, però som plenament conscients que molts 

d’aquests habitatges s’han construït sense que, probablement, els seus propietaris 

hagin tingut coneixement previ que en aquests indrets no s’hi podia construir. Per 

això i per evitar que es faci fora a ningú de casa seva en contra de la seva voluntat, 

plantegem que l’Ajuntament estableixi una moratòria de 50 anys en el marc del 

nou planejament urbanístic per a la retirada pactada i progressiva d’aquests 

habitatges. Aquest període, prou considerable, permetria a les persones 

propietàries actuals continuar vivint als seus habitatges, i mentrestant es podrien 

cercar alternatives d’ubicació en trames urbanes ja existents, de manera que la 

retirada pogués ser paulatina i es fes de la manera més consensuada i menys 

traumàtica possible per a totes les parts. 
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Acció 206. Revisem tots els convenis urbanístics vigents que es van signar abans de la 

crisi econòmica general, atès que poden condicionar la definició d’un model 

de ciutat més sostenible que l’actual. De manera especial, cal revisar el conveni 

signat amb Ficosa, que preveu l’edificació de fins a 1.400 habitatges a la zona de 

les antigues naus d’aquesta companyia, entre Sant Genís i les urbanitzacions de 

Can Serrafossà i la Perla del Vallès. S’ha de recordar que aquesta elevada 

edificabilitat estava condicionada a què l’empresa mantingués l’activitat industrial 

a Rubí, cosa que no ha estat així des del moment en què van traslladar la seva 

producció a d’altres localitats.  

Acció 207. Revisem a fons i modifiquem el planejament urbanístic que afecta a tot l’espai 

situat entre les urbanitzacions de Ximelis i Can Serrafossà, és a dir, a l’espai de 

Sant Genís i de les antigues naus industrials de Ficosa. En aquest gran espai està 

prevista la construcció d’un total de 2.000 habitatges, 600 dels quals a la zona de 

Sant Genís i 1.400 a la zona que ocupen actualment les antigues naus de Ficosa. Es 

tracta de dos grans nous sectors residencials, contigus un a l’altre, que acabaran de 

connectar les urbanitzacions de Ximelis, Can Serrafossà i la Perla del Vallès. Creiem 

que es tracta d’una edificació desmesurada i que respon als criteris expansionistes 

que amaraven l’urbanisme d’abans de la crisi econòmica, i que a hores d’ara ja no 

té cap mena de sentit i és absolutament irracional i insostenible. Cal, per tant, 

revisar a fons els planejaments urbanístics que afecten als dos sectors esmentats, i 

modificar de forma substancial les previsions de creixement residencial que es 

preveuen en els dos casos, així com la distribució dels diversos usos projectats. S’ha 

de tenir en compte que l’espai de Sant Genís esdevé la darrera connexió natural 

entre els espais no urbanitzables situats a ponent de la Riera, gràcies a que 

connecta físicament les terres de Can Xercavins amb el bosc de Sant Genís, el 

torrent Fondo i les terres de Can Serrafossà. A banda de l’aberració que suposaria 

edificar-hi 600 habitatges, si es duu a terme el planejament parcial de Sant Genís 

la nova trama urbana resultant, tal i com està dissenyada, trencarà definitivament 

aquesta connexió i aïllarà els espais naturals i rurals més propers a la Riera de la 

resta d’espais naturals i rurals del terme. Apostem, per tant, per modificar ambdós 

planejaments, el de Sant Genís i el de la zona de la Ficosa, adoptant una visió 

integral dels dos sectors, minvant de forma substancial la capacitat d’edificar, 

potenciant les dotacions d’equipaments i de grans zones verdes, i preservant les 

connexions naturals dels espais lliures de la ciutat. 

Acció 208. Elaborem i aprovem el Pla Especial urbanístic de protecció i conservació del 

sòl no urbanitzable de Rubí, com a eina clau per a desenvolupar i blindar la 

protecció que estableixi el nou POUM. A banda de garantir la màxima protecció 

d’aquest territori natural i rural, aquest Pla també ha d’establir la programació de 

les accions necessàries que s’han d’executar en relació a la gestió del sòl no 

urbanitzable: activació de polítiques públiques de conservació, eliminació 
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progressiva d’usos no permesos, restauració d’espais degradats, foment d’activitats 

agràries i forestals, senyalització de recorreguts, etc. 

Acció 209. Elaborem i aprovem el Pla Especial urbanístic de les activitats extractives i 

abocadors, com a eina clau per assolir tres fites essencials:  

1) blindar la protecció que estableixi el nou POUM en relació a la prohibició de 

desenvolupar noves activitats extractives i abocadors;  

2) regular les actuals extractives, evitant que s’acabin convertint en futurs 

abocadors;  

3) garantir la restauració ambiental i paisatgística de la totalitat d’activitats 

extractives i abocadors del terme una vegada finalitzin els seus cicles vitals. 

33..33..22  LL’’eennttoorrnn  nnaattuurraall  ii  rruurraall  

 

Situació actual 

- Malgrat que no hi ha hagut una política pública activa de protecció i conservació 

del territori per part de l’Ajuntament, Rubí encara disposa d’un entorn natural 

i rural rellevant tant a nivell de superfície (prop del 50% del terme municipal) 

com pel que fa als valors ambientals, econòmics i socials que arreceren els 

espais agraris, forestals i de ribera existents. 

- Uns valors que són essencials per a tota ciutat i la gent que hi vivim. Certament, 

els boscos, camps i torrents de Rubí són veritables reservoris de biodiversitat i 

hàbitats de múltiples espècies de flora i fauna. Però a més, i gràcies a la 

ubicació geogràfica de Rubí, són espais essencials per a la connectivitat 

ecològica entre grans zones naturals protegides del nostre entorn, com els Parcs 

Naturals de Collserola i de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac. 

- Però tan importants com aquests valors ecològics cal destacar els valors 

socioculturals d’aquest territori. Són espais de lleure sostenible i de proximitat, 

Camps i boscos de Can Fonollet. 2014      
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que ens permeten, molt a prop de casa, fer activitats essencials per al nostre 

benestar i la nostra salut, com caminar, sortir a córrer, anar en bicicleta, passejar 

el gos, fer un pícnic, trobar un espai agradable de lectura,... I també són espais 

amb un clar potencial a nivell educatiu, ja que esdevenen l’escenari ideal per 

fer-hi activitats d’educació ambiental per als més petits, i que aprenguin de 

primera mà quines espècies de flora i fauna viuen en aquest territori, quins usos 

agraris hi ha o hi ha hagut, quin patrimoni cultural s’ha anat construint al llarg 

dels segles (masies, masos, pous, ponts, etc.), quins perills amenacen aquests 

indrets,... 

- A més, no cal oblidar tampoc el vessant econòmic d’aquest entorn: són espais 

que encara acullen una certa activitat agrícola i ramadera, si voleu ara per ara 

potser testimonial, però que en temps de canvi i de crisi com els actuals molt 

probablement anirà recuperant un pes no gens menyspreable a l’economia local. 

Espais, per tant, que ens poden aportar una agricultura i una ramaderia de 

qualitat ecològica i de proximitat, i que a la vegada siguin generadores de 

paisatge. Sense oblidar el potencial que hi ha a nivell de la gestió forestal, 

actualment inexistent, però que segur que pot esdevenir una nova activitat 

vinculada amb el l’aprofitament respectuós i sostenible del territori, amb l’ús de 

la biomassa com a font energètica renovable.  

- És evident, per tant, que aquest entorn té un elevat interès i potencial, però no és 

menys cert que cal ser conscients dels greus perills que amenacen la seva 

continuïtat. Començant per la nul·la voluntat de potenciar i protegir aquest 

entorn per part de l’Ajuntament. I passant per tot el reguitzell de pertorbacions 

que l’estan malmetent i minant de mica en mica, com l’expansió residencial i 

industrial, la proliferació d’activitats extractives, la instal·lació d’abocadors de 

residus, les edificacions il·legals, la xarxa de distribució elèctrica, els horts en 

ubicacions no permeses, etc. 

- Cal, per tant, que lluitem per què aquest entorn no retrocedeixi ni un pam 

més, massa territori natural i rural ja hem perdut. I cal dir prou. Prou a l’expansió 

urbanística promoguda per l’administració pública. Prou als usos que van en 

contra de la seva conservació i continuïtat. Prou viure d’esquenes a aquest entorn 

tan valuós. Prou, en definitiva, a la manca d’una política pública activa de 

protecció, conservació i dinamització socioeconòmica d’aquest entorn.  
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Propostes 

Acció 210. Potenciem una política pública activa de conservació, gestió i protecció del 

territori natural i rural de la ciutat. Aquesta estratègia municipal s’ha de 

fonamentar, entre d’altres, en els següents punts:  

1) crear el Servei de la Natura i la Ruralitat dins de l’estructura organitzativa de 

l’Ajuntament;  

2) impulsar l’aprovació del Pla Especial urbanístic de conservació i protecció del sòl 

no urbanitzable (SNU);  

3) impulsar l’aprovació del Parc Agrari de Rubí;  

4) promoure l’activitat agrària i forestal com a estratègia de manteniment del 

paisatge i de creació d’ocupació estable, i establir una línia d’atenció, d’informació 

i de suport a l’activitat agrària, ramadera i forestal;  

5) conservar la xarxa de camins públics i la xarxa d’itineraris de natura i 

excursionisme;  

6) promoure la conservació del patrimoni cultural vinculat al territori (masies, 

masos, ponts, pous, fonts, etc.);  

7) fomentar l’establiment d’acords de custòdia del territori entre propietaris i 

entitats;  

8) establir convenis amb entitats ambientals i socials per a l’execució de projectes 

de conservació, gestió i recuperació de l’entorn natural i rural, amb integració de 

persones en risc d’exclusió social;  

9) fixar incentius en la fiscalitat municipal que fomentin la conservació i la 

recuperació de l’entorn natural i el patrimoni cultural associat. 

Acció 211. Protegim urbanísticament, en el marc del nou POUM, la totalitat de l’entorn 

natural i rural de la ciutat (sòl no urbanitzable), evitant que pugui formar part 

de futures expansions residencials i/o industrials i de qualsevol altre ús que el pugui 

amenaçar i malmetre (activitat extractiva, abocador, carretera, etc.). 

Acció 212. Creem el Parc Agrari de Rubí, com a eina essencial per a la promoció i la 

reactivació de l’activitat agrària (agrícola i ramadera) de la ciutat, i per al 

foment de la producció agrària ecològica, de proximitat i de qualitat. Aquest 

Parc s’ha de crear amb la participació i implicació activa dels pagesos i ramaders 

que mantenen viva l’activitat agrària a Rubí, així com de les propietats i de les 

entitats vinculades amb la conservació i la protecció del territori. Entenem que s’han 

d’integrar al Parc Agrari de Rubí la totalitat de les actuals terres agrícoles i 

ramaderes de la ciutat, malgrat que no tinguin una continuïtat física les unes amb 

les altres. Concretament, n’han de forma part: Can Xercavins, les terres del Castell, 
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Can Ramoneda, Can Pòlit, Can Roig, Can Serrafossà, Can Balasc, la Serra de Can 

Riquer Vell, la Serra de l’Oleguera, Can Sant Joan i Ca n’Oriol.  

Acció 213. Potenciem l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat, amb 

estratègies publiques com:  

1) garantir l’ús de varietats locals i lliures de transgènics; 

2) recuperar varietats locals que s’han perdut;  

3) fomentar el conreu d’espècies en clara regressió però que han tingut un pes molt 

important a l’agricultura rubinenca i que formen part del paisatge mediterrani, com 

la vinya, l’olivera o l’ametller;  

4) fomentar l’existència de ramats d’ovelles i de cabres, que puguin també 

participar en la conservació de les zones forestals;  

5) afavorir l’existència de cooperatives de producció i de consum.  

Acció 214. Potenciem la gestió activa de les zones forestals del terme, complementària de 

l’activitat agrària, que ens permeti assolir fites com les següents:  

1) recuperar una activitat actualment inexistent, que podria esdevenir font de nova 

ocupació;  

2) aprofitar la biomassa forestal, com a font energètica renovable;  

3) millorar la qualitat i la diversitat dels boscos del terme, que sovint presenten 

densitats arbòries excessives i que estan dominats abastament per espècies com el 

pi blanc;  

4) potenciar la creació i consolidació, amb el temps, de boscos madurs;  

5) reduir el risc d’incendis forestals a les urbanitzacions, amb un aprofitament 

d’aquests recursos i evitant l’abandonament dels boscos.  

Acció 215. Ordenem i regulem el conreu de l’horta en el territori, mitjançant les següents 

línies d’actuació:  

1) promovem la creació d’àmplies zones d’horta en espais adequats de titularitat 

pública i també privada, de forma ordenada, amb una bona integració en el 

paisatge, afavorint la participació de persones en risc d’exclusió social (persones 

amb discapacitat, persones en situació d’atur de llarga durada, persones en procés 

de rehabilitació, …) i potenciant la qualitat d’un producte ecològic i de proximitat. 

2) retirem de forma progressiva totes les zones d’horts que han proliferat de forma 

no permesa i sense cap criteri d’integració paisatgística en espais com les terres del 

Castell, el torrent de Can Ramoneda, el torrent dels Alous, la Riera, …;  
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Acció 216. Recuperem elements i indrets simbòlics del nostre entorn natural i rural, 

mitjançant accions i projectes consensuats i compartits entre l’administració 

pública, les propietats i les entitats ambientals i socials de la ciutat. Hi ha elements 

i indrets que precisen d’una intervenció urgent si no els volem perdre 

definitivament o que es vagin malmetent sense remei, com:  

1) masies de Can Roig, Can Calopa, Can Pi de la Serra, …;  

2) fonts de Sant Muç, Can Roig, Can Tiraïres, Can Sant Joan, Can Guilera, del Felip, 

…;  

3) ermites de Sant Muç, Can Fonollet, Sant Genís;  

4) camins: de Ximelis a Can Pi de la Serra, de Can Santpere a Can Pi de la Serra, …;  

5) torrents: Fondo, Can Xercavins, Can Carreras, …;  

6) barraques de marge i de camp, com les del xaragall del Ferro, torrent del Mut, … 

Acció 217. Promovem la restauració integral de la Riera de Rubí, des de la Llana fins a 

Can Calopa. Les actuacions que s’han dut a terme fins ara, concentrades al tram 

urbà entre els ponts de Cadmo i del ferrocarril, són insuficients. La intervenció 

integral que reclamem a la Generalitat ha de contemplar:  

1) eliminació de tots els punts de vessament d’aigües residuals que encara van 

directament a la Riera; 

2) neteja i sanejament de la seva llera i marges;  

3) eliminació de la vegetació al·lòctona (canyar, etc.);  

4) introducció d’espècies vegetals típiques de les rieres mediterrànies;  

5) creació d’un camí per al passeig de persones i ciclistes, amb el suport d’un 

sistema d’avisos per possibles emergències de rierades. 

Acció 218. Instem a la Generalitat de Catalunya a què integri el Turó de Can Calopa i el 

tram de Riera adjacent en el Parc Natural de la Serra de Collserola, com a espai 

associat d’elevat interès geològic, paleontològic i de connexió ecològica. Durant el 

procés de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola l’Ajuntament de Rubí 

va desaprofitar l’oportunitat de reclamar a la Generalitat la integració del turó de 

Can Calopa a aquest nou espai natural, que era perfectament viable atès l’interès 

estratègic d’aquest enclavament des de diversos punts de vista. Cal tenir en compte 

que el Turó de Can Calopa té rellevància internacional per ser un jaciment de 

registres fòssils de flora i fauna del Miocè, i és un enclavament essencial per a 

mantenir la connexió ecològica de la Serra de Collserola, pràcticament aïllada i 

encerclada per la trama urbana de la conurbació de Barcelona, i que té precisament 

en el Turó de Can Calopa la porta d’entrada a la connexió ecològica que la relliga 
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amb els espais naturals protegits de Sant Llorenç del Munt i de Montserrat. 

Plantegem, per tant, que es resolgui aquesta mancança i que el Parc Natural arribi 

també al terme de Rubí a través del Turó de Can Calopa, mitjançant la seva 

catalogació com a espai associat del Parc. 

Acció 219. Impulsem la protecció integral del connector ecològic de Rubí, que s’estén 

entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt-Serra de l’Obac, en el marc del futur Pla Territorial Sectorial de la 

connectivitat ecològica dels espais naturals de Catalunya que ha d’aprovar la 

Generalitat.  

Acció 220. Promovem i encapçalem la protecció del connector ecològic de Rubí, 

mitjançant la recerca de la implicació dels municipis que en formen part (són 10 

municipis del Vallès Occidental i del Baix Llobregat), i la creació d’un ens 

supramunicipal que garanteixi aquesta acció conjunta de protecció del connector. 

Acció 221. Oposem-nos al pas del Vial Interpolar pel terme municipal de Rubí, atès que la 

seva construcció suposaria el soterrament parcial de la bassa dels Alous, 

l’eliminació d’un tram important del torrent dels Alous a Can Vallhonrat i 

l’increment de la contaminació atmosfèrica i sonora en aquest barri ja prou sotmès 

a pertorbacions ambientals de tot tipus. 

Acció 222. Impulsem la creació d’un Centre de Natura i Ruralitat a Rubí, entès com un 

equipament per a la realització d’activitats d’educació ambiental dins del mateix 

territori, i també com a equipament de recerca d’aquest entorn natural i rural.  

Acció 223. Ampliem la xarxa d’itineraris de natura i excursionisme actual, que és 

insuficient per conèixer i gaudir del gran nombre d’espais, elements i racons que 

arrecera l’entorn natural i rural de la ciutat. I garantim el seu manteniment 

permanent (repàs de la senyalització, desbrossaments, retirades de troncs caiguts, 

etc.), mitjançant acords amb entitats locals o amb centres d’integració social.  

Acció 224. Impulsem l’arribada i el pas del Camí Verd del Vallès pel nostre municipi, i 

fomentem les accions que se’n derivin d’acord amb la Plataforma Camí Verd.  
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33..33..33  LLaa  mmoobbiilliittaatt  

 

Situació actual 

- El creixement desordenat de Rubí, sense un model clar de ciutat, s’ha fet d’esquenes 

a les necessitats de mobilitat de la població i de les activitats econòmiques. I en tot 

cas, ha consolidat un sistema de mobilitat obsolet i altament insostenible, en el 

que s’ha prioritzat  l’ús del vehicle privat en detriment dels sistemes alternatius com 

el transport públic, la bicicleta i el desplaçament a peu. 

- Tenim, per tant, greus dèficits i mancances en mobilitat. Com és el cas la 

dependència del vehicle privat en la majoria dels desplaçaments que es fan dins 

del municipi i també cap a altres localitats, amb els greuges que això comporta: alta 

ocupació de l’espai públic (carrers) per al pas d’un parc mòbil que supera les 40.000 

unitats; greu contaminació atmosfèrica i sonora del medi i afectació a la nostra salut; 

inseguretat per als usuaris més vulnerables de la via pública que han de coexistir amb 

els cotxes (vianants i ciclistes); saturació recurrent de determinades vies, com els 

accessos als polígons industrials o l’avinguda de l’Estatut; manca de zones 

d’estacionament de vehicles; greuges socials envers aquelles persones més 

desafavorides, que veuen limitada la seva mobilitat si no poden tenir un vehicle privat; 

etc. 

- Parant l’atenció en el tema dels aparcaments, veurem que disposem de tres 

aparcaments públics soterrats, el de la plaça Onze de Setembre, el de la plaça 

Salvador Allende i el del Mercat Municipal. Però registren una clara infrautilització, 

entre d’altres motius per la limitació horària a la que s’han de sotmetre 

incomprensiblement, que no permet el seu ús rotatori a partir de les 22 h. A banda 

d’aquests aparcaments soterrats, Rubí també té dues grans zones d’aparcament 

públic gratuït en superfície, la de l’espai del RubI+D i la de l’Escardívol, la situació de 

les quals s’hauria de revisar si no es vol hipotecar de forma permanent dos grans 

espais públics centrals de la ciutat només per a l’estacionament de vehicles.  

Bicicletada de les CAV, pel c/ Doctor Robert. 2012 
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- La mobilitat a Rubí també es defineix per disposar d’un sistema de transport públic 

realment millorable, que no cobreix les necessitats del conjunt de la població i que 

no té prou pes en aquests moments per esdevenir una alternativa real al transport 

privat.  

- Així, cal lamentar sobretot la baixa operativitat de la xarxa d’autobusos urbans, 

amb recorreguts feixucs i llargs, baixa freqüència de pas i escàs servei en dies festius 

i període estival. Com també és deficient el servei d’autobusos interurbans, que 

ens connecten sobretot amb municipis veïns com Sant Cugat, Sabadell i Terrassa i els 

seus punts d’interès, amb unes freqüències de pas baixíssimes. 

- Més greu és encara la situació de la línia de tren d’ADIF, amb una infrautilització 

flagrant per la baixa freqüència dels trens de RENFE i la mala connexió amb altres 

serveis de transport públic (FGC i bus). També hi ha un important marge de millora 

en el cas de la línia de tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), 

on es detecta una baixa freqüència de pas en determinades franges horàries (mig 

matí i nits entre setmana, i caps de setmana en totes les franges), i on les andanes de 

l’estació tenen unes sortides insuficients en determinades puntes horàries.  

- Si bé cal reconèixer que en els darrers anys s’ha fet un pas important amb la 

consolidació de la illa de vianants a l’eix de l’avinguda de Barcelona i del passeig 

Francesc Macià, altament concorreguda per la gent, la xarxa de carrers exclusius 

per a vianants continua sent escassa i insuficient per la magnitud de la nostra 

ciutat. I, en tot cas, queda limitada només al centre de Rubí però no pas als seus 

barris o a les connexions entre barris i centre.  

- Fora dels carrers reservats per al vianant, la major part dels carrers de Rubí no estan 

prou adaptats per al pas de persones a peu, de persones que porten el cotxet 

dels nens o de persones que van en cadira de rodes. Així, encara predominen els 

carrers amb voreres estretes i en mal estat de conservació, amb obstacles que 

dificulten el pas segur de les persones. Carrers on la major part de l’espai públic es 

destina a calçada i també a estacionament, i on el vianant es troba en clar 

desavantatge, sent la prioritat per al cotxe.  

- Les connexions de vianants que permeten salvar la Riera són, lamentablement, 

molt escasses i no reuneixen les característiques desitjables. El cas més flagrant i 

greu és el de la passera adjacent al pont del tren dels FGC, que connecta el centre i 

el barri de Can Fatjó, amb una amplada que tot just permet el pas d’una persona. Les 

condicions no són gaire millors en els ponts de Sant Joan i de Cadmo, que connecten 

el centre amb Can Fatjó i la Plana del Castell, ni en els ponts de Can Jardí o de la 

Llana, que permeten l’accés als polígons industrials.  

- On tot està per fer a nivell de mobilitat és en relació a la bicicleta. És lamentable 

i costa d’entendre, però avui en dia Rubí no disposa d'un sol carril reservat per al pas 

segur de les bicicletes. Ni tan sols s’han aprofitat les reformes urbanístiques que han 

afectat a vies de comunicació urbanes en els darrers anys, com l’avinguda de l’Estatut 
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o l’avinguda Edison, per introduir-hi carrils bici. I està clar, tampoc hi ha una xarxa 

d’aparcaments per a bicicletes que estimulin el seu ús quotidià per part de la 

població, ni tant sols hi ha estacionaments controlats i segurs a les estacions de tren 

de la ciutat.  

- Problemàtica també és la situació de les vies de comunicació que travessen la 

nostra ciutat, amb un trànsit majoritàriament de pas, com és el cas de la carretera 

comarcal c-1413, paral·lela a la Riera, o de la també carretera interurbana BP-1503, 

que al seu pas per Rubí es converteix en l’avinguda de l’Estatut. Suporten un 

elevadíssim trànsit, amb els perjudicis negatius que això provoca a la ciutat des del 

punt de vista de la fragmentació urbana, de la contaminació ambiental i de la 

inseguretat de les persones. Afectacions que es podrien minvar si s’apliquessin 

estratègies per derivar el trànsit de pas per altres infraestructures generals ja 

existents. 

- Finalment, cal esmentar el greu impacte ambiental i social que podria comportar 

l’execució de la Via Interpolar, una autovia dissenyada per connectar els polígons 

industrials del Vallès i que en el tram rubinenc, pendent d’execució, afectaria als barris 

del 25 de Setembre i de Can Vallhonrat, a mes d’espais naturals com la bassa i el 

torrent dels Alous.  

Propostes 

Acció 225. Creem la Taula de la Mobilitat amb la participació activa de tots els agents 

implicats (ciutadania, entitats, comerciants, persones usuàries del transport públic, 

etc.), amb la finalitat d’analitzar conjuntament les mancances de mobilitat de Rubí 

i consensuar les solucions de millora. Les decisions que es prenguin en el marc 

d’aquesta Taula de Mobilitat han de ser políticament vinculants, com en tot procés 

de participació ciutadana que es vulgui impulsar des de l’Ajuntament. 

Acció 226. Completem el Pla de Mobilitat amb la participació activa de la ciutadania i 

impulsem la seva execució a curt i mig termini. Per enèsima vegada, 

l’Ajuntament ha encarregat la redacció d’un Pla de Mobilitat, en aquest cas a través 

d’un acord amb la Diputació de Barcelona. De la mateixa manera que cal censurar 

i denunciar la frivolitat dels diversos governs municipals amb les eines de 

planificació de la mobilitat, que els ha portat a encarregar successius plans amb els 

costos que això ha comportat sense aprofitar els anteriors plans, també cal 

reconèixer la necessitat que Rubí disposi, per fi, d’un pla de mobilitat ben fet, potent 

i altament participat. Un pla que analitzi a fons quina és la realitat de la mobilitat 

de la població i del teixit socioeconòmic, que detecti quines són les deficiències i 

mancances que cal resoldre i que estableixi, de forma consensuada amb els 

diversos agents implicats, les mesures per dotar la ciutat i la ciutadania d’un sistema 

de mobilitat molt més sostenible que l’actual i molt més pensat per a la gent. Per 

tant, cal completar el Pla de Mobilitat actual, replantejant a fons la participació de 
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la ciutadania i fent que aquesta sigui un actiu essencial i no un mer tràmit com s’ha 

fet fins ara, vehiculant-la per exemple a través de la Taula de Mobilitat, i garantint 

que les decisions que es prenguin siguin políticament vinculants. A més, s’ha 

d’impulsar l’aplicació d’allò que determini el Pla de Mobilitat en un període de 

temps raonable, per tal d’avançar en les solucions que Rubí necessita a nivell de 

mobilitat.   

Acció 227. Ampliem de forma substancial la illa de vianants del centre de la ciutat, amb 

la integració de nous carrers adjacents, i connectem-la amb barris propers com 

la Zona Nord, Can Fatjó, el 25 de Setembre o les Torres.  

Acció 228. Creem carrers exclusius de vianants als barris de la ciutat, pensats com a eixos 

cívics i dinamitzadors del comerç de proximitat. Des de l’AUP pensem que la xarxa 

de carrers per a vianants no s’ha de limitar només al centre de la ciutat, com s’ha 

fet fins al moment. Aquesta és una mancança que cal superar, atès que la gent dels 

barris també té tot el dret a disposar de carrers tancats a la circulació de vehicles, i 

que siguin veritables referents de la seva zona a nivell cívic i comercial.  

Cal analitzar a fons les possibilitats existents i consensuar-les amb les persones, les 

entitats i els establiments dels barris en qüestió, però d’entrada plantegem que 

s’enceti, per exemple, el debat i la reflexió sobre les següents intervencions: 

Conversió en carrer exclusiu per a vianants del carrer de Nostra Senyora de 

Lourdes, al barri de Ca n’Oriol.  

Es tracta d’un carrer principal d’aquest barri, en el qual també es concentra bona part 

de l’activitat comercial i de restauració de Ca n’Oriol. És actualment un eix essencial 

d’entrada al barri, tant en vehicle com a peu. Amb tot, l’ús de la via pública està 

clarament pensat per afavorir el pas i l’estacionament de vehicles motoritzats, en 

detriment del vianant, que resta en un segon pla evident. Les voreres d’aquest carrer 

són estretes i de seccions variables, i estan plenes d’obstacles en forma de mobiliari i 

arbrat viari. A més, hi ha trams d’aquest carrer on els vehicles aparcats en bateria 

envaeixen l’espai de les voreres, reduint encara més la secció disponible per als 

vianants.  

Creiem que hi ha l’opció de canviar radicalment aquest carrer i fer que el vianant en 

sigui el protagonista. Així, la proposta que plantegem per al debat és que el carrer de 

Lourdes es tanqui al trànsit de vehicles des de la rotonda del carrer Madrid, derivant el 

trànsit de pujada pel carrer Mallorca i fent una zona d’estacionament gratuït de vehicles 

adjacent al Parc de Ca n’Oriol, molt propera al carrer Nostra Senyora de Lourdes. 

Aquesta zona substituiria l’aparcament en superfície que actualment suporta el carrer 

Lourdes, però també serviria com a estacionament dels vehicles de les persones 

usuàries del Parc de Ca n’Oriol que vinguin d’altres zones de Rubí, una necessitat que 

cal abordar. La vianització del carrer de Lourdes hauria d’anar acompanyada d’una 

reforma urbanística integral d’aquest carrer, pensada per a fomentar que la gent es faci 

seu el carrer. Amb aquesta intervenció el barri de Ca n’Oriol guanyaria un gran espai 
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cívic just al centre d’aquest sector, amb unes possibilitats immenses des del punt de 

vista de la dinamització del barri i de la seva activitat comercial i de restauració.  

La conversió en carrer de vianants d’aquest tram del carrer de Lourdes també hauria 

d’anar acompanyada de l’eixamplament de les voreres del tram d’aquest mateix carrer 

comprés entre el carrer de Madrid i el camí de Ca n’Oriol. Aquí no es considera possible 

la vianització, però sí que es poden millorar substancialment les condicions de pas de 

la molta gent que va a peu de Ca n’Oriol al centre de Rubí i a la inversa.   

Acció 229. Pacifiquem la totalitat de la trama urbana de Rubí amb la creació d’una gran 

zona 20 i 30 segons els carrers. Es tracta de limitar la velocitat dels vehicles a 20 

o 30 km/h com a màxim per qualsevol dels carrers interns de la trama urbana de 

Rubí, amb la finalitat de pacificar el trànsit motoritzat i incrementar la seguretat 

dels vianants. Per exemple, la limitació de 30 km/h es podria aplicar a carrers que 

serveixen per canalitzar un trànsit de pas entre barris o també d’entrada i sortida 

de la ciutat, com per exemple la carretera de Sant Cugat-carrer Cervantes, la 

carretera de Terrassa, la carretera de Sabadell, el carrer Maximí Fornés, el carrer 

Espoz i Mina, el carrer Madrid, l’avinguda de Can Cabanyes o l’avinguda de 

Castellbisbal, entre d’altres. Mentre que la limitació de 20 km/h s’hauria d’aplicar a 

la resta de carrers de la ciutat, que suporten bàsicament el trànsit més intern.  

Acció 230. Apliquem un pla d’ampliació i reforma de les voreres de la ciutat, amb 

l’execució anual d’aquelles prioritats que s’acordin en el marc del procés 

participatiu dels pressupostos municipals. Un nombre important de carrers de la 

ciutat tenen encara unes voreres amb mancances evidents, especialment pel que 

fa a les amplades, a l’estat dels seus paviments i també a la presència excessiva 

d’obstacles de tota mena. Aquestes mancances dificulten el pas segur de les 

persones, i fins i tot poden arribar a esdevenir una barrera per al seu ús per part de 

determinats col·lectius, com les persones que es desplacen en cadires de rodes o 

la gent gran. No podem permetre que hi hagi voreres per sota dels 120 cm 

d’amplada, que és la secció recomanada per al pas d’una cadira de rodes, ni amb 

desperfectes greus que dificulten el trànsit segur del vianant, ni amb obstacles que 

ocupen part de l’espai de la vorera, com per exemple els antics suports de telefonia, 

mentre els cotxes poden disposar de la major part de la via pública, ja sigui per al 

pas o per a l’estacionament. La ciutat és de les persones i no dels cotxes, i per 

aquest motiu cal que l’Ajuntament es comprometi a invertir anualment en 

l’ampliació i la reforma de les voreres de la ciutat, a partir d’un diagnòstic precís de 

quins són els carrers amb voreres deficitàries, sobre el qual es puguin establir les 

prioritats a abordar i es puguin prendre decisions objectives en el marc del procés 

de participació.  

Acció 231. Convertim el pont de Sant Joan en un pas exclusiu de vianants entre Can Fatjó 

i el centre de la ciutat. Aquest canvi de prioritat comportaria que el trànsit que 

baixa de les urbanitzacions i de Can Fatjó cap al centre es desviés cap a la Llana i 
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Can Jardí, per la qual cosa s’hauria d’obrir prèviament el pas del Passeig de la Riera 

cap a Cova Solera i Can Jardí. Tanmateix, el trànsit que anés des del centre cap a 

Can Fatjó o cap a les urbanitzacions s’hauria de derivar a través o bé del pont del 

carrer Cadmo o bé del pont de Cova Solera. Amb aquesta intervenció convertiríem 

aquest pont en un eix cívic essencial de la ciutat que relligaria les dues bandes de 

la Riera, i així el pont de Sant Joan esdevindria la tan reclamada connexió de 

vianants entre el centre de la ciutat i les zones urbanes de l’altra banda de la Riera, 

com el barri de Can Fatjó i la plana del Castell.  

Acció 232. Ampliem la passera de vianants adjacent al pont de la via del tren dels FGC. 

Aquesta passera és una de les dues úniques connexions de vianants entre el barri 

de Can Fatjó i el centre de la ciutat (l’altre és el pont de Sant Joan), i té unes 

condicions absolutament precàries per absorbir l’elevat pas de persones que hi 

transiten diàriament. És molt estreta, gairebé insuficient per al pas amb comoditat 

d’una persona que hagi d’anar amb cadira de rodes, és insegura i està totalment 

enganxada a la via del tren, amb les molèsties que això provoca quan passa un 

comboi ferroviari. Cal, per tant, renovar a fons aquesta passera i adequar-la per a 

l’elevat ús actual, ampliant la seva secció fins com a mínim els 2 metres d’amplada 

i protegint-la del soroll i de les vibracions del tren.  

Acció 233. Ampliem els passos de vianants dels ponts del carrer Cadmo, de Cova Solera, 

de Can Jardí  i de la Llana, fent passeres laterals en voladís que ampliïn l’amplada 

de les voreres actuals. Els accessos de vianants per anar d’una banda a l’altra de la 

Riera són molt escassos i realment precaris, fet que es posa en evidència quan 

analitzem l’estat i l’amplada de les voreres dels ponts que permeten el creuament 

de la Riera. Per norma general trobem voreres malmeses i amb una amplada 

insuficient per permetre el pas segur de dues persones que es creuen en sentits 

oposats. En aquest sentit, proposem que s’ampliï l’amplada dels passos de vianants 

mitjançant la construcció de passeres laterals adjacents (en voladís) als dos cantons 

dels ponts del carrer Cadmo, de Cova Solera, de Can Jardí i de la Llana, que són els 

ponts principals de connexió de la trama urbana de Rubí, i que tenen major ús de 

persones que es desplacen a peu d’un cantó a l’altre de la Riera. Cal garantir que 

entre la vorera i la passera en voladís adjacent aconseguim una amplada mínima 

de 2 metres de secció. Amb aquestes intervencions, conjuntament amb l’ampliació 

de la passera del pont de la via del tren i la conversió del pont de Sant Joan en pas 

exclusiu de vianants, milloraríem substancialment les condicions de pas dels 

vianants per creuar la Riera, un dels dèficits històrics de la ciutat. 

Acció 234. Estudiem, en el marc de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) i del Pla de Mobilitat, la viabilitat d’implantar una línia segregada de 

transport públic net al nucli urbà, ja sigui en forma de tramvia, bus elèctric o 

similar, que permeti resoldre bona part de les mancances de mobilitat interna del 

municipi en relació al transport públic. En aquest sentit, es planteja la projecció 
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d’una línia troncal i de pas preferent que connecti algunes de les principals zones 

urbanes de Rubí (Zona Nord, Ca n’Oriol, Rubí 2000, 25 de Setembre, les Torres, 

Centre), a través de vies com l’avinguda de l’Estatut, l’avinguda Edison o la carretera 

C-1413. El pas preferent s’aconseguiria reservant una part de la calçada d’aquestes 

vies per a la circulació dels vehicles que acabin integrant aquesta línia principal del 

transport públic urbà, de manera que s’evitaria la coexistència amb els vehicles 

privats i es podria disposar d’un servei públic àgil i ràpid. En tot cas, aquest eix 

hauria d’estar interrelacionat amb la xarxa d’autobusos urbans i interurbans, que 

s’haurien d’adaptar a la seva funcionalitat, i també amb les estacions de tren dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de RENFE. 

Acció 235. Revisem els recorreguts del servei de bus urbà per tal de millorar les 

prestacions actuals. Les diverses rutes del servei de bus urbà són clarament 

millorables i presenten mancances diverses, com ara: recorreguts excessivament 

llargs, freqüències de pas massa baixes, poca flexibilitat per ajustar la mida dels 

vehicles a les demandes registrades, baixa cobertura en determinades zones 

urbanes, franges horàries i èpoques de l’any, etc. Cal, per tant, que l’Ajuntament 

faci una revisió a fons d’aquest servei, aprofitant també la reflexió sobre la 

necessitat de disposar d’una línia principal i preferent de transport públic a Rubí, i 

bo i assegurant que la xarxa de busos urbans es fonamenti en els següents criteris: 

1) establir recorreguts més curts i àgils, donant servei al conjunt de la població; 2) 

incrementar les freqüències de pas en hores punta, caps de setmana, festius i 

període estival; 3) coordinar els horaris amb els horaris dels trens (tant dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com els de RENFE). 

Acció 236. Revisem el servei d’autobusos interurbans, adequant:  

1) horaris i freqüències de pas;  

2) coordinació amb els altres mitjans de transport públic del municipi;  

3) infraestructura de les parades (Sistema d’Ajuda a l’Explotació, SAE). 

Acció 237. Instem a la Generalitat a què reconverteixi l’estació de l’Hospital General de 

la línia dels FGC en una estació intermodal que connecti les línies de RENFE i 

dels FGC. Aquesta intervenció permetria connectar les dues línies ferroviàries de 

transport de persones, i multiplicaria les prestacions de la xarxa de transport públic 

de cara a la població de Rubí. Actualment, no hi ha connexió directa entre les dues 

línies i només existeix un escàs i insuficient servei de bus urbà que permet enllaçar 

els dos serveis ferroviaris. En cas que prosperi aquesta iniciativa, l’estació d’ADIF de 

Rubí deixaria de tenir sentit i es podria acordar amb ADIF que l’equipament es 

pogués reaprofitar per altres usos, per exemple vinculats a les necessitats dels barris 

de Ca n’Alzamora i de Can Vallhonrat o de determinats col·lectius (grups de música, 

teatre, etc.). Tanmateix, els dispositius i equips del servei ferroviari que hi ha en 

aquesta estació es podrien aprofitar per a completar l’estació de l’Hospital General. 
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Acció 238. Construïm una xarxa de carril bici segura i segregada del trànsit motoritzat, 

que cobreixi els principals eixos de la ciutat i que permeti el desplaçament en 

bicicleta arreu de la ciutat. Pot costar de creure, però dissortadament Rubí no 

disposa de carrils bici. Aquesta és una greu mancança que no afavoreix un major 

ús d’aquest vehicle net i saludable. En aquest sentit, cal destacar que ACR, 

conjuntament amb ICV-EUiA, va treballar una proposta de carrils bici que es va 

presentar el 2013 i que va ser aprovada pel plenari de l’Ajuntament. Dos anys 

després d’aquella resolució, però, no s’ha fet res encara, per la qual cosa 

reivindiquem novament la creació d’una xarxa de carrils bici a la ciutat, que es 

fonamenti en els següents criteris: 

1) La xarxa ha d’abastar el conjunt de la ciutat. S’ha de garantir l’accés a aquesta 

xarxa des de qualsevol dels barris de la ciutat.  

2) La xarxa ha de cobrir els principals eixos viaris de la ciutat. Vies com l’avinguda 

de l’Estatut, l’avinguda Edison, la c-1413, la carretera de Sant Cugat, la carretera 

de Terrassa, la carretera de Sabadell, etc., que són eixos viaris principals de la 

ciutat, han de tenir espai també per a les bicicletes. 

3) Els carrils exclusius per a les bicicletes han d’estar segregats de la resta de la 

calçada, per garantir la seguretat de les persones ciclistes.  

4) La xarxa ha de connectar aquells punts que poden ser d’interès públic, com les 

estacions de tren, alguns equipaments municipals (Ajuntament, Rubí+D, etc.), 

alguns equipaments esportius, alguns equipaments culturals, els instituts de 

secundària o els grans espais verds urbans (parcs), entre d’altres,  

5) La xarxa també ha de permetre la connexió amb els polígons industrials de la 

ciutat. 

6) La xarxa s’ha de connectar amb la xarxa de camins de l’entorn natural i rural.  

7) La xarxa s’ha de connectar amb els carrils de bicicleta que arriben de les ciutats 

veïnes, en concret el carril bici de Sant Cugat que connecta amb la zona del 

torrent dels Alous, i el carril bici de Terrassa que connecta amb la zona de la 

Llana. 

8) La xarxa ha de disposar de punts per aparcament amb seguretat les bicicletes.  

Acció 239. Complementem la xarxa de carrils bici amb zones de velocitat reduïda (zones 

20 o 30) i bici-carrers. Els bici-carrers són carrers on es permet la circulació 

conjunta de bicicletes i cotxes però en condicions de seguretat, ja que hi ha una 

senyalització que regula la circulació en ambdós casos. És una mesura que no 

implica grans costos per a construir la infraestructura, bàsicament pintura i senyals. 

Acció 240. Dotem la ciutat amb aparcaments per a bicicletes. A banda de no tenir carrils 

específics per a bicicletes, l’altre gran limitant per a un major ús de la bicicleta és la 

inexistència d’aparcaments segurs per aquests vehicles. La por al robatori de part 

o de tota la bici fa que massa gent encara no la faci servir en els seus desplaçaments 

diaris. Per això es proposa que la xarxa de carrils bici i de bici-carrers es completi 
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amb la dotació d’aparcaments tipus taquilla tancada i segura (bici-box) en aquells 

punts de major ús, com per exemple l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya. 

Acció 241. Connectem la xarxa de carrils bici amb Sant Cugat, Terrassa i el Camí Verd del 

Vallès, per tal de fomentar els desplaçaments en bici cap a les localitats veïnes. 

Aquestes connexions són essencials per incrementar les potencialitats de la xarxa 

de carrils bici de la ciutat, i permetrien aprofitar les extenses xarxes que ja tenen 

ciutats com Sant Cugat o Terrassa. 

Acció 242. Promovem campanyes i cursos de formació per fomentar l’ús de la bicicleta i 

les seves mesures de seguretat. En paral·lel a la inversió pública en una xarxa de 

carrils bici, cal fomentar un ús segur i responsable de la bicicleta, per això es 

proposen que des de l’Ajuntament es facin campanyes i cursos de formació en 

aquest àmbit.  

Acció 243. Optimitzem l’espai d’aparcament existent a la ciutat i ampliem la xarxa 

d’aparcaments dissuasius exteriors al centre de Rubí. Entre d’altres, cal aprofitar 

els següents espais per a la dotació temporal d’aparcaments de vehicles: 

1) Zona de les antigues pistes de petanca de les Torres i del tram de Passeig de la 

Riera adjacent, de moment tancat el trànsit. Podria ser una gran zona 

d’aparcament situada a tocar del centre i de les Torres. Només caldria netejar i 

arranjar la zona que ocupaven les pistes, i obrir el tram de Passeig que ara està 

tancat amb unes “New Jerseys”. És un espai immens, amb una capacitat 

superior a la de l’aparcament del Rubí+D, i molt ben connectat amb el nucli 

urbà a través del pont de Cova Solera. Aquest gran espai permetria treure les 

zones d’aparcament a precari que hi ha al costat de la c-1413, al davant de la 

pista de Francesc Calvo, les quals ocupen espais no pavimentats, sense cap 

mena d’ordenació i que degraden el marge esquerre de la Riera, on encara hi 

ha el brollador de la històrica font del Felip, per tota la brutícia que generen 

aquests usos. Cal recuperar aquests espais traient l’aparcament i traslladant-lo 

a l’altra banda de la Riera, a un espai amb molt millors condicions. 

2) Pàrquing de l’estació d’ADIF, entre Ca n’Alzamora i Can Vallhonrat. És un 

aparcament immens, totalment urbanitzat, senyalitzat i dotat amb il·luminació, 

però escassament emprat. Si es millorés la connexió amb bus urbà d’aquesta 

estació amb el centre o altres barris, segurament es podria incrementar l’ús 

d’aquest aparcament per part de gent de fora que vingués a la ciutat.  

3) Zona adjacent a la línia de RENFE situada al davant de la Torre de la Llebre. És 

un espai immens, totalment abandonat, a través del qual passen les persones 

que fan ús del pas superior de la via del tren. Podria ser un gran aparcament 

exterior de la ciutat, tant per accedir al nucli urbà com per anar cap als polígons 

de Ca n’Alzamora, Can Jardí i Cova Solera. Només caldria acordar amb ADIF 

aquest ús i dotar l’espai amb connexió amb bus urbà. 
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4) Espai que hi ha al darrera de l’escola i de l’institut del 25 de Setembre, on es 

podria ubicar un aparcament per a la necessitats de gent d’aquest barri.  

5) Zona de la plana de Can Bertran situada al darrera de la Biblioteca Municipal. 

Mentre no es configuri urbanísticament aquest espai, es podria condicionar i 

aprofitar com a zona d’estacionament de vehicles.  

6) Zona situada entre el Parc del Castell i les cases de la Seda. És un espai 

totalment abandonat, que durant anys ha estat emprat com a zona 

d’abocament incontrolat de deixalles. Es podria acordar amb la seva propietat 

l’arranjament d’aquest punt negre a canvi de tenir un gran espais 

d’estacionament de vehicles per a la ciutat i per al polígon de la Llana. 

Acció 244. Dotem l’interior de la ciutat de noves zones d’aparcament, mitjançant 

l’establiment d’acords amb propietaris de solars buits que permetin el seu ús 

temporal com a pàrquings. Arreu de la ciutat hi ha solars pendents d’edificació 

que es podrien emprar, de forma temporal i fins a la seva ocupació amb habitatges, 

com a zones d’estacionament de vehicles del carrer o del barri en qüestió. Es 

proposa que l’Ajuntament arribi a acords amb aquests propietaris, mitjançant 

convenis de cessió d’ús de l’espai, a canvi per exemple de mantenir net el solar o 

d’aplicar algun tipus de compensació en el marc de la fiscalitat municipal.  

Acció 245. Redefinim, on sigui possible, les zones d’aparcament tipus zona blava per 

aparcaments amb horari limitat però sense pagament (ex: alguns espais de 

l’aparcament del Rubí+D i de l’Escardívol ja són zona taronja, amb limitació d’1 

hora i mitja d’estacionament gratuït). 

Acció 246. Acordem amb les concessionàries dels aparcaments públics soterrats 

l’obertura les 24 hores del dia. Els aparcaments soterrats de la plaça Onze de 

Setembre, de la plaça Salvador Allende i del Mercat Municipal són de titularitat 

pública municipal però la seva gestió va a càrrec de tercers, mitjançant concessió 

de l’Ajuntament. Una de les grans mancances d’aquests aparcaments és el seu 

horari limitat, especialment l’horari nocturn, atès que tanquen a les 22h i no 

permeten, per tant, el seu ús per part de gent que vulgui acostar-se al centre de la 

ciutat per anar a sopar o a prendre alguna cosa als diversos bars i restaurants de la 

zona. De manera que es proposa que es revisi l’horari d’obertura d’aquests tres 

aparcaments i que estiguin oberts les 24 hores del dia.  

Acció 247. Estudiem la remunicipalització de les zones blaves i també dels aparcaments 

públics soterrats. Aquests serveis es podrien prestar directament des de 

l’Ajuntament, i es podrien adaptar millor a les necessitats de la ciutadania.  

Acció 248. Fomentem la reducció de trànsit de pas per l’interior de la ciutat, mitjançant 

les següents estratègies:  

1) pressionar a les administracions competents per tal d’eliminar el peatge de Les 

Fonts i així descongestionar la carretera Rubí-Les Fonts (BP-1503) i desdoblar la C-
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1413 (que passaria a ser via urbana); mentre això no s’aconsegueixi, fer complir la 

normativa vigent que preveu la bonificació del 100% del peatge de les Fonts pels 

usuaris que ho demanin, i fer campanya per donar a conèixer aquesta possibilitat;  

2) pressionar a les administracions competents per aconseguir connexions més 

operatives amb la B-30 i l’autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa (C-16);  

3) crear els enllaços necessaris per poder utilitzar la C-16 i la B-30 com a rondes de 

Rubí, especialment pels vehicles pesats, evitant soroll i altres molèsties al passeig 

de la Riera i entorns;  

4) construir un pont a la zona de Can Jardí per millorar l’accessibilitat dels vehicles 

pesants cap als polígons industrials des de l'Autopista AP-7 i la carretera de Molins 

de Rei (C-1413);  

5) oposar-se a la construcció de la nova Via Interpolar tal i com està dissenyada. 

Acció 249. Reconvertim l’avinguda de l’Estatut en un carrer urbà més integrat a la ciutat, 

amb un ús prioritari per al transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a 

peu. Actualment, una part important del trànsit que suporta l’avinguda de l’Estatut 

és de pas, per tant no és gent de Rubí sinó d’altres poblacions que travessa la nostra 

ciutat per anar cap a Terrassa o cap a Sant Cugat. Dècades enrere, l’avinguda de 

l’Estatut discorria per l’exterior de la trama urbana, però el creixement que ha 

experimentat Rubí per aquesta banda ha provocat que actualment estigui dins de 

la mateixa ciutat, amb els problemes que això provoca des del punt de vista de la 

fragmentació de la trama urbana i dels impactes sobre la salut de les persones que 

viuen a tocar d’aquesta via tan transitada (contaminació acústica, contaminació 

atmosfèrica, etc.). Per tant, el primer que cal és reivindicar mesures com les 

establertes a l’acció 24, que permetrien minvar el trànsit de pas per aquesta 

avinguda. En paral·lel, cal projectar la seva conversió en un carrer urbà, de caràcter 

eminentment cívic, que potenciï el transport públic (amb la reserva d’una part de 

la calçada), l’ús de la bicicleta (amb la reserva d’una altra part de la calçada) i el 

desplaçament a peu (amb l’ampliació de les voreres que hi ha a banda i banda). La 

transformació integral de l’avinguda de l’Estatut s’ha de dissenyar en el marc del 

nou POUM i del nou Pla de Mobilitat, amb la participació de la ciutadania.  

Acció 250. Analitzem i projectem a mig-llarg termini la conversió de la carretera del camí 

Vell d’Ullastrell en un carrer de característiques urbanes i cíviques. Aquesta 

carretera és la principal via de connexió del nucli urbà amb les urbanitzacions, però 

no està condicionada per a l’ús per part dels vianants (pràcticament no hi ha 

voreres) ni tampoc és segura per a l’ús de les bicicletes. Cal analitzar la possibilitat 

de fer un projecte integral de millora d’aquesta carretera, eixamplant la seva secció 

en pràcticament tot el traçat (excepte aquells trams on la carretera resta encaixada 

entre cases), creant voreres a banda i banda amb alineacions arbrades de tipus 

paisatgístic i també un carril exclusiu per a bicicletes. Es podria cercar la 
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col·laboració de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat en aquest projecte i 

en la intervenció posterior.  

Acció 251. Dotem la ciutat amb aparcaments per a vehicles pesats, per evitar que acabin 

aparcant a les entrades de la ciutat (BP-1503, C-1413). El caràcter industrial de Rubí 

fa que hi hagi la necessitat de cercar espais per a l’estacionament de vehicles pesats 

(camions). A excepció d’alguna zona específica d’estacionament, com la que hi ha 

a Cova Solera, la ciutat té mancances evidents en aquest tipus d’equipament, i això 

fa que sovint trobem a les entrades de Rubí camions estacionats als laterals, en 

espais que no reuneixen les condicions necessàries i amb la imatge negativa que 

això genera. Entre les noves zones d’estacionament que cal preveure per a la ciutat, 

s’han de reservar espais específics per a l’aparcament de camions. Sempre que sigui 

viable, s’hauran dotar aquests espais amb serveis complementaris per als vehicles 

pesats, com vigilància, punts de recollida de brossa, etc. 

Acció 252. Millorem la senyalització de la ciutat, tant per als vehicles com per als 

vianants. Darrerament s’han fet alguns petits avenços al respecte, però la 

senyalització de la ciutat per a orientar el trànsit intern i també el de pas és realment 

precària i insuficient. Això provoca una clara pèrdua de temps i d’energia si no tens 

clar com anar cap a un determinat lloc o com sortir de la ciutat, per exemple. Encara 

pitjor és la senyalització adreçada als vianants, que és inexistent, no hi ha cap senyal 

que t’indiqui com arribar a peu per exemple cap a l’Ajuntament o cap a l’estació de 

tren dels FGC, per citar només dos punts de referència de la ciutat. Cal, per tant, 

que l’Ajuntament inverteixi en senyalitzar les principals vies de pas de vehicles, amb 

indicacions clares i continuades dels principals punts de referència de la ciutat i 

també de les connexions amb poblacions veïnes i vies interurbanes. I cal que també 

instal·li els indicadors necessaris als principals eixos de vianants, per orientar sobre 

aquests punts de referència. Aquests indicadors han d’estar adaptats per a l’ús de 

persones amb discapacitat.  

Acció 253. Fem difusió pública de les tarifes de taxi, zones blaves i aparcaments soterrats. 

Aquesta informació es podria difondre a través del butlletí municipal de “La Ciutat” 

i també de la pàgina web municipal.  

Acció 254. Estudiem la possibilitat de formar part d’organismes supramunicipals a nivell 

de mobilitat. Per exemple, el Vallès Occidental o l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, si bé en aquest cas s’ha de tenir en compte que Rubí no hi està integrat. 
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33..33..44  EEllss  aabbooccaaddoorrss  ii  lleess  aaccttiivviittaattss  eexxttrraaccttiivveess  

 

Situació actual 

- El terme municipal de Rubí té més de 100 hectàrees afectades per activitats 

extractives, en diverses fases de desenvolupament (en actiu, ja restaurades o 

abandonades) que es concentren en dues grans zones: 1) zona nord: Les Martines 

a Can Solà, Can Carreras, Can Canyadell i la Veintidós a tocar de les 

urbanitzacions; 2) zona sud: Can Balasc, Can Pi de Vilaroc, Tejala i Cova Solera. 

- Les extractives han comportat (i comporten) una pertorbació molt significativa 

del territori, amb greus alteracions ecològiques i paisatgístiques, i suposen una 

font constant de contaminació de l’aire per partícules en suspensió (PM10) i les 

derivades del trànsit de camions associat a l’activitat. 

- Una altra de les problemàtiques associades a les extractives és el perill que 

s’acabin convertint en abocadors de residus. 

- Aquest risc s’ha fet  realitat a Rubí en diversos casos.  Destaquem el polèmic 

abocador de Can Carreras, de la mercantil TMA grupo Sánchez, autoritzat des de 

1996 per abocar terres i runes, i la seva singular evolució d’abocador de residus 

inerts el 2002 fins a la categoria de residus no perillosos (classe II, amb 

restriccions) el 2012 que, malgrat els flagrants incompliments, ha seguit ampliant-

se fins arribar a convertir-se en un classe II sense pràcticament restriccions en la 

tipologia de residus autoritzats. També  tenim  la Pedrera de Can Canyadell, de 

l’empresa Puigfel, convertida en un abocador de residus de la construcció des de 

2003, just a tocar de l’Institut J.V. Foix, i l’extractiva “La Veintidós” de l’empresa 

Torres, on malgrat disposar només de permís per extracció de sorres i graves, 

també s’hi aboquen residus. 

- En tràmit, està l’abocador de Can Balasc, on TMA grupo Sanchez vol traslladar 

l’activitat de Can Carreras, que es troba al límit de la seva capacitat. El projecte 

d’abocador al forat de l’extractiva “La Sibila” data de 1992, Arrins (empresa del 

Extractiva de Can Balasc, on TMA Grupo Sánchez vol fer el seu nou abocador. 2001 
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grup TMA) sol•licita  llicència per l’activitat d’abocador que l’Ajuntament li denega 

el 1994. Desprès d’un llarg procés judicial, el 2009 els tribunals revoquen la 

Sentència de 2008 que donava la raó a l’Ajuntament, i l’obliguen a concedir la 

llicència a Arrins (obtinguda igual que a Can Carreras, per silenci administratiu 

positiu). El 2011 s’aprova inicialment un Pla Especial Urbanístic (PEU), que  avui 

està suspès. 

- També trobem exemples de forats d’activitats extractives abandonades que, 

sense la intervenció humana, s’han integrat en l’entorn, i fins i tot han esdevingut 

espais nous a protegir, destaquem l’estany dels Alous, entre Sant Cugat i Rubí,  

una antiga argilera convertida avui en una zona humida d’unes 10 hectàrees. 

Propostes 

Acció 255. Continuem amb l’oposició frontal a l’abocador de Can Carreras, fins aconseguir 

el seu tancament definitiu i la seva completa restauració. El mes de març de 2015 

s’hauria d’haver tancat aquest abocador i encara continua obert, cal emprar totes 

les eines al nostre abast per evitar que continuï operant. I que quan es clausuri de 

forma definitiva, es dugui a terme una restauració integral de tot l’espai afectat, així 

com el control i el seguiment que l’empresa ha de realitzar durant les properes 

dècades en relació a les emissions contaminants (gasos i lixiviats). 

Acció 256. Continuem amb l’oposició frontal a l’inici de l’activitat de l’abocador de Can 

Balasc. Cal fer tots els possibles per tal que l’abocador de Can Balasc no pugui 

iniciar la seva activitat. I que només es pugui dur a terme la seva restauració amb 

l’aportació de terres i runes. Rubí no es pot permetre la instal·lació d’un nou 

abocador, i encara menys un abocador que serà gestionat per la mateixa empresa 

que ha comés reiterades irregularitats a l’abocador de Can Carreras.  

Acció 257. Renovem el suport i la implicació a la Plataforma Rubí Sense Abocadors. L’any 

2007, Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va participar activament en el procés de 

creació d’una plataforma ciutadana contrària a l’abocador de Can Balasc, coneguda 

com a “Plataforma No a l’abocador de Can Balasc, Sí a la salut”. Aquesta plataforma, 

que va arribar a integrar més de 50 col·lectius entre entitats i partits polítics, es va 

transformar amb el temps en la “Plataforma Rubí Sense Abocadors”, de la que ACR, 

així com la CUP i EUiA, en formen part. Atesa la importància de la tasca que 

desenvolupa aquesta plataforma, ja sigui des del punt de vista de la lluita contra 

els abocadors de Can Carreras i de Can Balasc, ja sigui des del punt de vista de la 

conscienciació ciutadana sobre aquesta greu problemàtica, és absolutament 

necessari que des de l’AUP ens integrem a la plataforma i que garantim, per tant, 

el nostre suport i la nostra implicació amb tot allò que decideixi aquest conjunt de 

col·lectius.  
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Acció 258. Evitem la possibilitat que es puguin projectar nous abocadors a les activitats 

extractives de la ciutat. El cas de l’abocador de Can Balasc haurà de seguir amb 

l’oposició que s’ha endegat els darrers anys, amb les eines de les que ja disposem, 

i no es podrà limitar des del nou planejament urbanístic. Ara bé, sí que podem 

emprar les eines urbanístiques per blindar el territori de cara al futur i evitar que es 

puguin projectar, d’ara en endavant, nous abocadors a la ciutat en activitats 

extractives en funcionament, en fase de restauració o que hagin estat 

abandonades. Així, cal prohibir explícitament aquest ús en el marc del nou Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i del futur Pla Especial urbanístic de les 

activitats extractives i abocadors, i cal acotar els projectes de restauració que s’hi 

poden desenvolupar. No afavorim, per tant, que es puguin repetir casos com el de 

Can Carreras o el de Can Balasc, ni afavorim que a Rubí ens puguin instal·lar un 

abocador de caràcter comarcal i/o metropolità.  

Acció 259. Proposem la creació d’un òrgan de control permanent de les activitats 

extractives i dels abocadors de la ciutat, integrat pels grups municipals, personal 

tècnic municipal, entitats i experts de la ciutat. Aquest òrgan ha de garantir un 

major control d’aquestes activitats i dels seus gestors, així com el compliment 

estricte de la normativa vigent i la limitació de les activitats a les llicències 

atorgades. Cal evitar pràctiques que dissortadament són massa habituals encara i 

que no disposen de les pertinents autoritzacions, com per exemple l’ampliació dels 

perímetres de les activitats, l’abocament de residus, la tala de vegetació, l’obertura 

de nous camins, etc. En el cas de les extractives, aquest òrgan també ha de vetllar 

pel compliment dels programes de restauració aprovats. Anualment, aquest òrgan 

haurà de retre comptes al ple de l’Ajuntament, amb l’aprovació de la memòria de 

les actuacions desenvolupades i de les mesures acordades.  

Acció 260. Revisem els projectes de restauració de les activitats extractives vigents i 

també de les activitats abandonades, de mutu acord amb la Generalitat de 

Catalunya i amb la participació de les entitats vinculades amb la protecció i la 

conservació del territori del patrimoni. Els projectes de restauració s’han 

fonamentat, tradicionalment, en l’aportació de terres i runes als forats generats per 

l’extracció de materials del subsòl, fins a assolir una cota o un relleu similar al que 

hi havia anteriorment. Aquesta és la restauració típica que s’aplica a totes les 

activitats, amb independència del que passi durant el procés de generació del vas 

o forat d’excavació, i amb independència de la integració que puguin fer els 

processos naturals de les zones ja excavades. Aquest tipus de restauració via el seu 

rebliment amb terres i runes pot ser encertat en determinats casos, però no així en 

d’altres. És el cas, per exemple, d’aquelles activitats on l’extracció de materials ha 

fet aflorar, al fons del vas, l’aigua del freàtic i ha provocat la creació d’una zona 

humida, que aixopluga espècies vegetals i animals que sense l’aigua no hi serien. 

O també d’aquelles activitats on s’han fet aflorar noves superfícies altament 

interessants des del punt de vista geològic i paleontològic. O d’altres en què les 
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parets verticals del vas s’han convertit en zones de nidificació d’aus rapinyaires. Per 

tant, es planteja la necessitat d’ajustar la restauració de les activitats extractives a 

les realitats de cada cas, i modificar si s’escau els projectes que preveuen abocar 

terres i runes en llocs que poden tenir un evident interès com a zones humides, 

com a zones de nidificació o com a zones per a l’estudi de la gea i dels afloraments 

fossilífers, per exemple. Sovint és preferible no reblir amb terres i runes i deixar que 

la natura faci el seu procés, que no ajustar-se al que es va plasmar en un document 

elaborat i aprovat molts anys enrere. La determinació dels tipus de restauració 

s’hauran de consensuar amb la Generalitat de Catalunya, que és qui aprova els 

plans de restauració, i també amb les entitats locals que treballen en l’àmbit de la 

protecció i la conservació del territori i del patrimoni.  

33..33..55  EEll  ppaattrriimmoonnii  ccuullttuurraall  

 

 

 

 

 

 

 

Situació actual 

- El març de 2004 es va aprovar definitivament el Catàleg i Pla Especial del 

Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural. Des d’aquell moment hi ha hagut 

tres petites modificacions i actualment n’hi ha una altra en tràmit. 

- El ritme de deteriorament del patrimoni és molt elevat, i encara que les mateixes 

fitxes de cada element catalogat proposen fer les intervencions pertinents per a 

millorar la seva conservació, en ben poques ocasions aquestes es duen a terme. 

- També falta un seguiment acurat dels elements patrimonials que formen part del 

Catàleg, ja que actualment hi ha elements que ja no existeixen i que encara 

figuren al Catàleg. 

- No hi ha hagut treball específic ni s’ha dotat  econòmicament  la protecció del 

patrimoni per part de l’ajuntament. 

- Tanmateix, cal lamentar que des del 2007 no es convoca ni es reuneix la Taula de 

Patrimoni, un òrgan consultiu pensat per a fomentar la participació d’entitats i 
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persones implicades en la conservació, difusió i protecció del patrimoni local, així 

com en el control i el seguiment de les accions que l’Ajuntament i els particulars 

havien d’executar per mantenir el patrimoni catalogat. Cap dels governs 

municipals que ha tingut Rubí des d’aleshores ha mostrat el més mínim interès 

per fomentar i mantenir aquesta necessària participació ciutadana. 

Propostes 

Acció 261. Revisem i actualitzem el Catàleg i el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, 

Arqueològic i Natural de Rubí. Ja han passat més de 10 anys des de la seva 

aprovació, i és moment de fer una revisió a fons del Catàleg i també de la normativa 

(Pla Especial) del patrimoni de la ciutat. I tal i com es va fer aleshores, cal garantir 

que aquesta revisió es faci amb la participació de les entitats i de les persones 

vinculades amb qualsevol dels vessants del patrimoni local (arquitectònic, 

arqueològic, etnogràfic, natural, paleontològic, etc.), en el marc d’un procés que ha 

de ser necessàriament vinculant des del punt de vista polític.  

En aquesta revisió s’ha de preveure la inclusió de nous elements, especialment 

aquells que es van recollir a l’Inventari de Patrimoni (2001) que va servir de base 

per a l’aprovació del Catàleg però que, finalment i per motius no estrictament 

tècnics, es van acabar descartant. A més també s’han de descatalogar aquells que 

ja han desaparegut físicament.  

En la revisió del Catàleg també caldria ampliar i categoritzar el punt referit a les 

intervencions proposades per tal que es tingués present la necessitat de fer 

intervencions als elements del Catàleg per tal de protegir aquest patrimoni. 

Acció 262. Reactivem i tornem a convocar la Taula de Patrimoni. Aquest òrgan consultiu 

va estar operatiu des de l’any 2000, moment en què es va iniciar l’elaboració de 

l’Inventari de Patrimoni, fins al 2007. Des d’aleshores ençà, els responsables dels 

diversos governs municipals han deixat de banda totalment aquest consell 

consultiu, malgrat que encara és vigent atès que la seva constitució es va aprovar 

per Ple de l’Ajuntament i no s’ha produït cap acord relatiu a la seva dissolució. 

Entenem que aquest òrgan és essencial per garantir el treball compartit entre 

l’administració i el teixit social de la ciutat en pro del nostre patrimoni, i cal 

reactivar-la urgentment mitjançant l’aprovació d’un nou acord del plenari de 

l’Ajuntament, que serveixi per posar de manifest la rellevància d’aquest consell i per 

actualitzar, tanmateix, les seves funcions, el seu model de funcionament i 

d’organització, la seva composició i el caràcter de les seves decisions, que haurien 

de ser políticament vinculats i no merament consultives com havien estat 

anteriorment.  

Acció 263. Executem un pla de senyalització i de manteniment dels elements 

patrimonials situats a l’exterior. Actualment, només una ínfima part dels 
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elements patrimonials de tipus arquitectònic, arqueològic i natural que consten en 

el Catàleg de Patrimoni disposen d’una mínima senyalització, tota la resta, la gran 

majoria, no tenen cap mena d’indicador que informi a la ciutadania del seu interès 

patrimonial. Cal tenir en compte que actualment es malmeten elements per no 

conèixer que pertanyen al Catàleg. A més senyalitzar els elements ajuda a 

valoritzar-los i a donar-los a conèixer a la població, i facilita la realització d’activitats 

de difusió vinculades amb aquests elements.    

Acció 264. Creem l’Oficina Municipal del Patrimoni Local dins de l’estructura organitzativa 

de l’Ajuntament. Aquesta oficina ha de tenir la finalitat bàsica de coordinar i dirigir 

l’acció de les diferents àrees amb responsabilitat envers el patrimoni local, i ha de 

dissenyar la política municipal vinculada a qualsevol manifestació del patrimoni de 

la ciutat (arquitectònic, arqueològic, documental, etnogràfic, fotogràfic, natural, 

etc.), a través de l’impuls dels següents àmbits de treball compartit i coordinat: 

a) Centre de documentació. S’ha d’encarregar de l’arxiu i l’estudi de la 

documentació històrica.  

b) Museu municipal. S’ha d’encarregar de les exposicions permanents i temporals 

dels fons propis, i de la coordinació i relacions amb les entitats privades 

museístiques locals. No és imprescindible que tinguem una única seu, aquest 

espai pot ser compartit entre diversos equipaments municipals, com per 

exemple l’Ateneu Municipal o el Celler Cooperatiu. 

c) Espai de dipòsit, restauració i conservació. S’ha d’encarregar de la restauració, 

catalogació i emmagatzematge de peces, documents i elements patrimonials. 

Aquest espai podria estar ubicat a la Biblioteca Municipal. 

d) Centre d’interpretació i difusió. S’ha d’encarregar de difondre, interpretar i 

coordinar activitats lligades a la divulgació del patrimoni arquitectònic, natural 

i rural  a la ciutat. Per llur ubicació i proximitat a l’entorn natural i rural, una 

bona opció seria el Castell de Rubí. 

Acció 265. Destinem una dotació econòmica anual a la política de protecció, conservació 

i difusió del patrimoni local. Una de les mancances actuals és l’escassa, per no dir 

nul·la, acció municipal en relació a tot allò referent a la conservació i difusió del 

nostre patrimoni. Entre d’altres mesures que s’exposen en aquest pla de treball, cal 

dotar els pressupostos municipals amb una partida econòmica suficient per anar 

executant les mesures de conservació i difusió del patrimoni local. Aquesta partida 

s’hauria d’adscriure a la futura Oficina Municipal del Patrimoni Local.  

Acció 266. Consensuem amb el teixit associatiu implicat i la Taula de Patrimoni la creació 

del futur Museu de Rubí, entès com un projecte integral de protecció, conservació 

i difusió del nostre patrimoni que vagi molt més enllà de la disponibilitat d’una seu 

física d’exposició i dipòsit. Entenem que Rubí ha de disposar d’un Museu per posar 

en valor aquell patrimoni que actualment està emmagatzemat i que custodien 

entitats privades, però no ens podem quedar només aquí. Cal configurar un 
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projecte museogràfic integral que posi en valor el patrimoni vinculat amb el seu 

entorn territorial. Evidentment que cal disposar d’algun o alguns espais físics on 

exposar i dipositar part del fons patrimonial de la ciutat, i disposem d’equipaments 

municipals per tal que això sigui factible. Però cal traspassar la idea típica i 

tradicional de Museu i fer que l’acció museística arribi al conjunt del territori.  

33..33..66  EEll  vveerrdd  uurrbbàà  

 

 

 

 

 

 

 

Situació actual 

- Les places verdes, l’arbrat viari i la biodiversitat en general present a les ciutats 

mitjanes com Rubí, i especialment la que hi ha en els espais verds més extensos, 

és sovint l’única oportunitat de contacte diari dels ciutadans amb la natura, i 

compleix unes funcions ambientals i socials que són bàsiques per millorar la seva 

qualitat de vida i el seu benestar. 

- Des de fa dècades el concepte de verd urbà està canviant, i encara que la principal 

finalitat dels espais verds urbans continua sent pel servei i gaudi dels ciutadans, 

cal entendre que la gestió i el manteniment d’aquests espais 

complementàriament també ha de permetre una matriu territorial ecològicament 

apta pel desenvolupament del conjunt de l’ecosistema urbà. El verd urbà és 

alhora biodiversitat vegetal i lloc de vida per a la biodiversitat animal. 

- Cal tenir present que la vegetació mediterrània és la més adaptada al clima de 

Rubí. Aquesta ajuda a l’estalvi d’aigua i altres despeses innecessàries. Així, cal 

abandonar l’ideal que durant molts anys ha estat de moda que duia a imitar els 

jardins centreeuropeus amb extensions de gespa i vegetació adaptada a un clima 

molt més plujós que el nostre. En aquest sentit, cal assolir els objectius que es 

defineixen per a les zones verdes urbanes en l’Estratègia de la Unió Europea per 

a la Biodiversitat fins al 2020, adaptada a cada regió, i del Conveni per a la 
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Diversitat Biològica (CBD), de les Nacions Unides, expressats en el Pla Estratègic 

de Biodiversitat.  

- Els sistemes naturals i les espècies de flora i fauna són un bé col·lectiu del conjunt 

de la humanitat, per la qual cosa cal projectar els reptes i actuacions més enllà 

dels límits estrictes de la ciutat. El futur POUM ha de tenir en compte aquest 

criteri, al igual que els altres plans derivats, i projectes que dissenyen i actuen 

sobre la superfície de la nostra ciutat. 

- El patrimoni natural de la ciutat, format per espais amb vegetació en un medi físic 

concret que són l’hàbitat de gran part de la fauna urbana, ha de ser objecte de 

conservació. Aquesta conservació s’ha d’entendre com la utilització humana de 

la biosfera per tal que proporcioni el màxim benefici sostenible alhora que manté 

el potencial necessari per a les generacions futures, i inclou els conceptes de 

preservació, manteniment, ús sostenible, restauració i millora de l’entorn. 

- Per tant, i atenent que aquest criteri que aporta el concepte verd urbà i 

biodiversitat, la gestió d’aquests espais ha de ser vista com una estratègia 

d’accions que caldrà començar a desplegar en el proper mandat, però que també 

caldrà anar desplegant  i concretant d’accions a dur a terme en els propers 

mandats amb l’objectiu de posar-se al dia quant a polítiques per naturalitzar la 

ciutat. Tot això tenint en compte els diferents espais segons la densitat de 

construccions (nucli urbà, urbanitzacions, polígons industrials, i el no 

urbanitzable). 

Propostes 

Acció 267. Dissenyem un Pla que defineixi els objectius i les línies d’acció per avançar cap 

a una ciutat on natura i urbs interactuen i es potencien, per millorar la 

connectivitat ecològica amb la resta del territori, i per comptar amb el sistema 

verd com una infraestructura ecològica que aporta serveis ambientals i socials 

a la ciutat. Aquest Pla cal que avanci transversalment i cal que estigui relacionat 

amb altres estratègies que es duguin a terme a la ciutat: referent als animals de 

companyia, qualitat de l’aire, reducció de soroll, entre d’altres. 

Acció 268. Dissenyem un Cinturó d’Espais Verds a l’entorn de la ciutat, donant continuïtat 

física als espais que el composen i amb les altres falques d’espais verds que 

formaran part d’aquesta xarxa. Aquesta anella verda també estaria interrelacionada 

amb els espais naturals i rurals que envolten la ciutat. Bàsicament el Cinturó Verd 

estarà format per l’eix Torrent dels Alous- Parc de Ca n’Oriol – Turó de Can Rossell, 

eix el Pinar – Torrent de Can Ferran, eix Riera de Rubí - zones verdes del marge dret 

de la Riera - eix espais verds de Can Claverí - Can Serrallach, eix Can Fatjo - zona 

del Castell - Torrent de les Abelles. 
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Acció 269. Projectem i executem la millora i l’ordenació integral del Parc Periurbà de Ca 

n’Oriol, Can Sant Joan i Can Tiraïres. Després de l’intens debat públic que hi va 

haver entre el 2001 i el 2003 sobre el futur del Parc de Ca n’Oriol, només es va 

acabar duent a terme la remodelació del seu frontal envers l’avinguda de l’Estatut, 

amb una costosa intervenció finançada per l’Ajuntament. Res més, llevat de petites 

actuacions de sanejament del Bosc i del seu entorn més immediat. Més de 10 anys 

després, encara s’ha d’adequar i millorar la resta del Parc, que en termes de 

superfície representa la pràctica totalitat d’aquest espai. Cal tenir en compte que el 

Parc de Ca n’Oriol, si integrem també els terrenys agrícoles públics de Can Sant 

Joan i la zona de la font de Can Tiraïres, és el principal espai verd urbà de la ciutat 

i un dels més extensos del Vallès, amb més de 65 hectàrees, per la qual cosa té un 

potencial enorme com a espai per al lleure sostenible de la ciutadania.  

Des de l’AUP defensem un model de parc alternatiu, allunyat de les visions 

tradicionals que pretenen transformar i urbanitzar part del seu espai. No compartim 

aquells models que apostin per la transformació de parts importants del seu espai, 

ni compartim tampoc la voluntat d’urbanitzar el seu interior, com es va projectar 

en la proposta del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que 

sortosament es va aturar. I no ho compartim ja que no volem que s’ocupi l’interior 

del parc amb infraestructures, equipaments, instal·lacions, serveis, vialitat, etc., que 

ocupin espais actualment agrícoles i que trenquin la continuïtat i l’harmonia 

d’aquest paisatge. Però tampoc ho compartim per la gran inversió pública que això 

precisaria, i sobretot per la gran despesa en manteniment que suposaria per a 

l’Ajuntament. No ens podem permetre un manteniment de 65 hectàrees a partir 

d’un tractament urbà de tot aquest espai.  

Entenem que les intervencions de millora d’aquest espai s’han d’adequar a la seva 

realitat territorial i han de preservar el seu principal actiu, que no és altre que el 

paisatge agrícola que conforma més del 90% de la superfície d’aquest Parc. Un 

paisatge harmònic, obert, lliure d’edificacions, que no precisa d’una despesa 

pública atès que es manté gràcies a l’activitat agrícola que en treu un determinat 

rendiment. Aquesta ha de ser la base del Parc. Evidentment, amb un tractament 

més urbà en el seu perímetre, però mai en el seu interior.  

Pensem, per tant, que aquest espai no es pot tractar com un parc urbà, atès que no 

es una zona verda envoltada de trama urbana com sí que ho són altres espais com 

el parc Ibèric de Can Fatjó, el parc de Ca n’Alzamora o el parc de Pau i la Natura al 

25 de Setembre. Les característiques d’aquest espai són molt diferents. Estem 

davant d’un gran parc periurbà, és a dir, d’un parc que es troba en el perímetre de 

la trama urbana (sector Z, avinguda de l’Estatut i barri de Ca n’Oriol) i que fa de 

transició entre la nostra ciutat i l’espai natural de la Serra de Galliners, al bell mig 

de les poblacions de Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola, Sabadell i Sant Quirze del Vallès. 

I aquesta realitat és la que hem de considerar a l’hora d’afrontar la seva millora.  
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El nostre model de parc també pretén potenciar l’elevat aprofitament social que la 

gent de Rubí fa d’aquest gran espai, en forma d’activitats de lleure sostenible: 

caminar, anar a córrer, anar en bicicleta, passejar el gos, fer pícnic, descansar, llegir, 

practicar diversos esports, observar la natura, etc.  

A partir d’aquestes premisses, volem que s’executin les següents intervencions 

concretes de millora i ordenació del Parc Periurbà de Ca n’Oriol, de Can Sant Joan 

i de Can Tiraïres: 

- Eliminar de forma urgent els carrers de la zona residencial que s’anava a 

construir al bell mig del Parc, al darrera de la zona de les oliveres. Molts 

anys després que la pressió social va fer possible el trasllat d’aquesta 

edificabilitat a altres sectors ja residencials i la seva conversió en zona verda, 

avui encara es mantenen els carrers que havien de configurar aquest 

eixample residencial, cosa que fragmenta el parc en dues zones i possibilita 

l’entrada de vehicles que no haurien d’entrar en aquest espai verd.  

- Restaurar l’espai ocupat per aquests carrers, recuperant la morfologia inicial 

del terreny que permetia la continuïtat de la zona de les oliveres amb els 

camps de conreu de llevant, i recuperant també la traça de l’antic camí de 

Ca n’Oriol a Can Tiraïres. 

- Evitar i prohibir el pas de vehicles privats per l’interior del Parc. Aquest espai 

ha de ser per a les persones i no per als cotxes ni per al transport escolar. 

Per tant, proposem que el camí de Ca n’Oriol sigui exclusivament per a 

vianants i bicicletes i que s’elimini l’aparcament que actualment hi ha 

davant de la masia de Sant Josep Oriol. Només han de poder accedir al Parc 

els vehicles dels serveis de manteniment i dels serveis d’emergència, res 

més.  

- Dotar el perímetre del Parc amb diversos espais d’estacionament de 

vehicles. És evident que part de les persones usuàries del Parc provenen 

d’altres barris de Rubí, com les Torres, el 25 de Setembre, el Centre, la Zona 

Nord, Can Fatjó o altres, i que per tant poden precisar de l’ús del vehicle 

particular per acostar-s’hi. Per això plantegem que s’estableixi una zona 

d’aparcament al carrer Flamairon, al cantó sud del Parc, aprofitant un gran 

solar pendent d’urbanització que podria acollir més d’un centenar de 

vehicles. I també una zona d’estacionament al carrer Mallorca. 

- Preservar i potenciar la recuperació del bosc de Ca n’Oriol. Aquesta és 

l’arbreda més singular i coneguda del terme de Rubí, i és una prioritat que 

es continuï amb l’actuació de recuperació que s’ha endegat en els darrers 

anys. Especialment cal intervenir en el tractament del subsòl, la consolidació 

del sotabosc, la progressiva substitució de l’estrat arbori, l’eliminació de la 

vegetació exòtica o l’eliminació de fauna invasora, com les cotorres.  
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- Preservar, posar en valor i senyalitzar els elements del patrimoni rural 

d’aquest indret, de manera especial l’era de Ca n’Oriol, el lacus que hi ha al 

bosc de Ca n’Oriol, l’antic camí de Ca n’Oriol a Can Tiraïres o la font de Sant 

Josep Oriol.  

- Adequar i senyalitzar la xarxa de camins del Parc per a l’ús de persones amb 

tot tipus de capacitat. S’ha de garantir que aquests camins puguin ser 

emprats per persones amb discapacitat física, sensorial i gent gran, de 

manera que l’aprofitament social sigui realment ple. I s’ha de potenciar 

també la connexió amb la gran xarxa d’itineraris que passant per Can 

Tiraïres i Penjallops s’endinsen a la Serra de Galliners.  

- Crear una gran arbreda entre la zona de les oliveres i el carrer Flamairon, 

amb la finalitat de restaurar aquesta gran zona que actualment és un erm. 

Estem parlant d’un extens espai, de més d’1,5 hectàrees (15.000 m2), amb 

una superfície superior a la que ocupa el bosc de Ca n’Oriol. Aquesta nova 

arbreda ha de permetre també la creació de noves zones de pícnic i també 

de jocs infantils, per tal de minvar la gran pressió que reben les instal·lacions 

actuals de la zona de les oliveres. En total, es podrien arribar a plantar uns 

400 arbres d’espècies mediterrànies (alzina, roure, pi pinyer, pi blanc, 

lledoner, etc.), respectant una densitat de plantació d’un arbre cada 36 m2. 

La producció d’aquests arbres s’hauria de vehicular a través de la Finca Font 

del Ferro, per tal de potenciar aquest projecte d’integració social per 

persones amb diversitat funcional. I la seva plantació es podria dur a terme 

amb la participació de les escoles de Rubí.  

- Integrar la Finca Font del Ferro en el Parc, permetent a través d’aquest 

equipament la continuïtat d’algun camí que connecti les dues bandes del 

Parc que ara estan separades per la Finca Font del Ferro. L’espai situat al 

nord d’aquest equipament, que envolta la font de Can Tiraïres, està aïllat 

de la resta, i per anar d’un cantó a l’altre cal baixar al carrer.  

- Crear una zona d’horts públics per al lleure de la gent gran, a la franja del 

Parc adjacent al carrer Mallorca, en terrenys que ja havien estat aprofitats 

per al conreu hortícola.  

- Incorporar la zona agrícola d’aquest Parc en el Parc Agrari de Rubí. Els 

camps de Ca n’Oriol i Can Sant Joan són les darreres mostres agrícoles 

d’aquesta banda del terme de Rubí, i s’ha d’orientar el seu aprofitament 

agrari en funció del que es pugui determinar en el marc d’aquest Parc 

Agrari. 

- Traslladar la pista poliesportiva de la franja adjacent al carrer Mallorca a 

l’espai que hi ha al davant de l’escola Teresa Altet i del Centre d’Educació 

Especial de Ca n’Oriol.  
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- Instal·lar un petit espai per a sanitaris públics a la zona que actualment es 

fa servir com aparcament, al davant de la masia.  

Aquestes millores haurien d’anar acompanyades de la protecció integral del Parc a 

través del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), evitant la reserva de 

grans espais d’equipaments que plantejava el darrer intent de revisió, com per 

exemple la d’un possible Hospital. I també de la redacció d’un pla director del Parc 

Periurbà de Ca n’Oriol, Can Sant Joan i Can Tiraïres, que programi les actuacions a 

realitzar. 

Acció 270. Projectem el nou Parc de la Riera, entre els barris de les Torres i de Can 

Vallhonrat. La major part del recorregut de la Riera per la ciutat va encaixat entre 

vies de comunicació i zones urbanes. El creixement de la ciutat, l’endegament de la 

Riera i la construcció de la C-1413 han ocupat la pràctica totalitat de les zones 

lliures que antigament hi havia al seu voltant. Dins del que és el nucli urbà 

residencial de Rubí, només entre els barris de les Torres i de Can Vallhonrat, i també 

al davant del barri de Can Fatjó, trobem espais no urbanitzats en els marges de la 

Riera.  

En el primer cas, objecte d’aquesta proposta, observem que al marge esquerre de 

la Riera (aigües avall), entre la llera i la carretera C-1413, hi ha tot un conjunt 

d’espais sense una ordenació clara i amb usos diversos, des d’horts a solars on 

s’acumulen materials d’obra, terres i runes, passant per antigues construccions 

actualment abandonades o espais on aparquen vehicles. En el seu conjunt, estem 

parlant d’una zona prou extensa, que es podria convertir en un gran parc d’ús 

públic adjacent a la Riera i que serviria per apropar la ciutat a la Riera i connectar 

els barris de les Torres i de Can Vallhonrat. Cal tenir en compte que part d’aquets 

espais s’integren en la zona de servitud pública de la Riera, per tant ja són de 

titularitat pública (en aquest cas de la Generalitat), només caldria avaluar la 

possibilitat d’adquirir aquelles parts que siguin de titularitat privada. Aquesta 

intervenció es podria acompanyar d’una actuació en el tram contigu de la carretera 

C-1413 per convertir-la en un carrer urbà, amb voreres a banda i banda i més 

passos de vianants.  

Tenint en compte la magnitud de la proposta, es planteja que primer s’avaluï a fons 

aquesta possibilitat en el marc de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM). 

Acció 271. Projectem el Parc del Passeig de les Torres a Ca n’Alzamora. Durant anys, la Via 

Interpolar, una autovia amb la que es volien connectar els polígons industrials dels 

dos Vallès, havia de passar pel mig del que ara és el barri de Ca n’Alzamora, a tocar 

de l’Espona. Per això el planejament urbanístic preveia la seva reserva, i per això 

aquest barri el creua (de forma perpendicular al passeig de les Torres) una banda 

de terreny lliure de construccions. De fet, a la franja que toca a l’Espona s’hi va 
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instal·lar el parc d’educació viària municipal de forma temporal, a l’espera de la 

construcció d’aquesta autovia. Ja fa uns anys, però, que el projecte de Via Interpolar 

a l’alçada de Rubí es va modificar i es va treure del barri de Ca n’Alzamora, 

desplaçant-lo cap al torrent i la bassa dels Alous.  

En aquest sentit, els terrenys afectats ja no ho estan, i per tant es poden pensar i 

projectar per a altres usos d’interès del barri i de la ciutat. Estem parlant d’un espai 

de superfície considerable. D’entrada, cal que el nou planejament urbanístic 

desclassifiqui aquests terrenys i els converteixi en zona verda i d’equipaments (parc 

d’educació vial). D’altra banda, és necessari que es projecti una intervenció a la part 

de l’antiga reserva que va del passeig de les Torres a la carretera C-1413, atès que 

està molt degradada i bruta, s’està convertint en un focus d’abocaments 

incontrolats de deixalles i també s’està emprant en part com a zona 

d’estacionament sense que tingui les mínimes condicions. Des de l’AUP pensem 

que aquest espai s’ha de convertir en un nou parc per a la ciutat, que relligui els 

barris de les Torres i de Ca n’Alzamora, i que també serveixi de connexió amb el 

futur Parc de la Riera. A més, aquesta intervenció permetria dignificar l’entrada sud 

de la ciutat, ara per ara amb una qualitat paisatgística molt baixa per l’estat d’aquest 

espai, per la deixadesa dels marges de la carretera C-1413 en aquest tram i també 

per l’estat de degradació dels espais del futur Parc de la Riera.  

Acció 272. Completem el Parc de la masia de Can Fatjó-Font de la Via. Adjacent a la plaça 

de la Font de la Via, hi ha el turó de l’antiga masia de Can Fatjó, de la que només 

queden algunes petites restes. Aquest turó està totalment abandonat i pendent 

d’una intervenció de recuperació per part de l’Ajuntament. Cal lamentar que no 

s’ha condicionat aquest interesant espai més enllà d’una petita zona situada al 

cantó que toca a l’avinguda de Castellbisbal, que sí que es va adequar com a zona 

verda amb bancs i taules de pícnic. Per això, des de l’AUP proposem que es dugui 

a terme una intervenció d’arranjament d’aquesta zona verda pública, amb accions 

com:  

o Integració del turó de la masia de Can Fatjó amb la plaça de la Font de la Via, 

per assolir una zona verda molt més extensa.  

o Estabilització dels talussos d’aquest turó amb tècniques de bioenginyeria i 

que garanteixen la màxima integració paisatgística. 

o Adequació d’un camí d’accés a les restes de l’antiga masia de Can Fatjó, 

adaptat per a totes les persones. 

o Dignificació i posada en valor de les restes de l’antiga masia de Can Fatjó, i 

senyalització informativa d’aquesta masia ja desapareguda que dóna nom a 

un dels barris més importants de Rubí. 

o Dignificació i posada en valor de les restes de l’antiga font de Can Fatjó, a la 

base d’aquest turó, i senyalització informativa d’aquest indret. 
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o Plantació d’espècies arbòries i arbustives típiques de la terra baixa 

mediterrània. 

Acció 273. Completem el Parc del Torrent de les Abelles. Des de l’Ajuntament s’ha dut a 

terme recentment una intervenció d’arranjament d’aquest Parc, situat entre el barri 

de Can Fatjó i la Riera. Entenem, però, que l’actuació és insuficient i caldria també 

recuperar la franja de terreny corresponent al marge dret de la Riera, que forma un 

continu amb el Parc del Torrent de les Abelles. Com s’ha apuntat a l’acció 5 d’aquest 

apartat, a Rubí no hi ha pràcticament cap espai lliure a tocar de la Riera, i aquest 

n’és un. Pensem que cal actuar-hi i condicionar-lo per al gaudi de la gent del barri 

i de Rubí en general. De manera que s’ha d’acordar amb l’Agència Catalana de 

l’Aigua una intervenció de recuperació d’aquest indret, que permeti l’acostament 

segur de la població a la Riera i que fomenti el coneixement dels valors típics de 

les rieres mediterrànies com la nostra, entre d’altres la flora, la fauna, la gea o la 

hidrografia. És un espai altament interessant, molt planer, que es podria recuperar 

d’una forma bastant senzilla amb actuacions com: eliminació de vegetació 

al·lòctona o exòtica, sanejament de tots els abocaments incontrolats de deixalles, 

eliminació del vessament d’aigües residuals que prové del barri de Can Fatjó envers 

la Riera, adequació d’un camí adaptat per a totes les persones, plantació d’espècies 

arbustives i arbòries típiques de les rambles mediterrànies, etc.  

Acció 274. Remodelem el Parc del Castell. En el mandat 2007-2011 es va intervenir en 

l’adequació del Parc del Castell, amb una costa inversió municipal. Pensem, però, 

que el resultat és més que qüestionable, amb aspectes que caldria revisar a fons i 

modificar. Per exemple, l’auditori, que hipoteca durant gairebé tot l’any (excepte 

les actuacions de Festa Major i de RubiFolk) una part important del Parc i que, a 

més, no compleix les mesures mínimes d’accessibilitat i de seguretat en l’evacuació 

de la gent. O l’arboretum, amb un enfoc equivocat i molt costós de mantenir, i que 

de fet presenta un aspecte realment lamentable de deixadesa. O també la mateixa 

tanca que envolta tot el parc i que priva d’una visió exterior del principal atractiu 

d’aquest espai públic, que no és altre que el Castell de Rubí. Per tant, proposem 

una remodelació integral d’aquest Parc, amb mesures com les següents: 

o Eliminació de l’amfiteatre. Està infrautilitzat, no està adaptat, no compleix les 

mesures de seguretat i ocupa una part molt important del Parc. Aquest espai 

es podria recuperar i aprofitar per a altres usos molt més necessaris, com una 

gran zona de jocs infantils i de lleure juvenil, per exemple. Pel que fa a les 

representacions puntuals de Festa Major i de RubíFolk, es proposa que es 

traslladin de nou a la plaça de l’Església, amb l’adequació d’un escenari i d’una 

zona de graderies provisionals des de finals de juny a finals de juliol.  

o Instal·lació d’una gran zona de jocs infantils i de lleure juvenil a la zona 

ocupada actualment per la graderia de l’amfiteatre. Cal cercar atractius que 

facin del Parc del Castell un espai molt més concorregut que a hores d’ara, i 
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que la gent d’arreu de Rubí s’hi acosti atreta per algun interès especial, com 

podria ser aquest.  

o Adequació de l’actual espai de l’escenari de l’amfiteatre com a pistes 

esportives.  

o Eliminació de la tanca perimetral del Parc, i increment de la vigilància i control 

nocturn d’aquest espai.  

o Protecció paisatgística i sonora envers la via del tren. No s’ha resolt l’entrega 

del Parc cap a la via del tren, i això genera molèsties evidents quan passen els 

trens. A més, és massa perceptible l’estructura ferroviària. Es proposa, per 

exemple, la creació d’una mota o cavaió paisatgístic, amb un nivell màxim de 

2-3 metres d’alçada i amb una densa coberta arbòria i arbustiva.  

o Instal·lació d’una gran zona de pícnic a la banda que confronta amb la via del 

tren. 

o Conversió de l’arborètum d’espècies i hàbitats d’arreu del món, que no ha 

funcionat, en un espai de representació i d’interpretació d’espècies (arbòries, 

arbustives i herbàcies) i comunitats vegetals típiques de la terra baixa 

mediterrània (alzinar litoral, brolla de romaní i bruc d’hivern,  garriga, etc.), 

amb la senyalització adaptada corresponent.  

Acció 275. Adeqüem i condicionem les zones verdes públiques de les urbanitzacions, com 

a espais de transició amb l’entorn natural més proper. Com a zones verdes 

públiques, les urbanitzacions tenen majoritàriament espais forestals i de torrent, 

sense cap mena d’adequació ni condicionament com a espais verds destinats a l’ús 

de les persones d’aquests barris de Rubí. Molt poques urbanitzacions tenen algun 

espai verd dotat com a tal, amb camins, mobiliari, jocs infantils, etc., de manera que 

les urbanitzacions tenen un dèficit evident en aquest àmbit. Proposem, per tant, 

que hi hagi una intervenció integral des de l’Ajuntament per adequar i condicionar 

progressivament totes les zones verdes de les urbanitzacions, ajustant aquesta 

intervenció a la realitat d’aquests espais forestals i de torrent, i convertint aquestes 

zones també en espais de transició amb l’entorn natural més proper. Entre d’altres 

mesures, proposem les següents: 

o Sanejar la vegetació existent en aquests espais, amb aclarides selectives de 

l’arbrat i del sotabosc. 

o Eliminar la vegetació al·lòctona que colonitza els torrents, en concret la canya, 

i introduir espècies arbòries i arbustives típiques de les rambles mediterrànies 

i dels boscos del pre-litoral. 

o Crear i senyalitzar camins a través d’aquestes zones verdes, que estiguin 

connectats amb la xarxa d’itineraris de l’entorn natural i rural de la ciutat. 
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o Dotar les parts més properes als habitatges amb un mínim mobiliari, tipus 

bancs, taules de pícnic, fonts i algun joc infantil.  

Acció 276. Establim un programa de manteniment permanent de zones verdes i espais 

públics de les urbanitzacions. És lamentable l’estat en què es troben molts carrers 

de les urbanitzacions de Rubí, amb trams de voreres tapades per herbes, bardisses 

i terres, o zones verdes totalment abandonades. En el marc de la municipalització 

que proposem del servei de manteniment d’espais verds urbans, proposem que es 

prevegi un programa d’actuació específic per als espais públics de les 

urbanitzacions.  

Acció 277. Realitzem una millora integral de la plaça del Domènec, mantenint el seu estil 

de principis del segle XX. La plaça del Domènec, oficialment del Dr. Pearson, és 

una de les places històriques de la nostra ciutat i una de les més conegudes i també 

concorregudes, gràcies a la seva centralitat i a la seva ubicació al costat de l’estació 

de tren. Anys enrere, des d’algunes formacions polítiques s’havien fet propostes 

d’aixecar la plaça i construir-hi un gran aparcament soterrat, i fer una nova plaça al 

damunt. Des de l’AUP, però, volem que la plaça del Domènec mantingui la seva 

essència i el seu disseny de principis de segle XX, i per això proposem que es dugui 

a terme una intervenció de millora integral de la plaça sense canviar la seva fesomia 

tradicional. Entre d’altres mesures, proposem les següents: 

o Arranjament dels parterres de la plaça, recuperant si és possible les formes i 

els materials emprats per a delimitar aquests espais en el moment de la seva 

inauguració.  

o Arranjament dels dos sortidors de la plaça, recuperant si és possible el seu 

estil inicial. 

o Renovació progressiva de l’arbrat de la plaça i millora del tractament vegetal 

de tots els parterres. 

o Eixamplament de l’espai de plaça cap a les antigues cases situades al cantó 

de llevant, ocupant per tant el tram de carrer Balmes que bàsicament és 

emprat per al pas i l’estacionament dels taxis. Aquesta actuació permetria 

relligar la plaça amb aquestes antigues casetes catalogades. Respecte als 

taxis, es proposa que es reubiquin a la rambleta de Joan Miró, per exemple.  

Acció 278. Realitzem una millora integral del Parc de la Pau i de la Natura. Aquest és un 

dels principals espais verds públics de la ciutat, en ple barri del 25 de Setembre. 

Durant els darrers anys, però, el seu estat general ha empitjorat, les baixes d’arbrat 

comencen a ser importants, el mobiliari és escàs i precari i malgrat que s’ha instal·lat 

un pipican els excrements de gossos encara apareixen per tot el parc. També cal 

lamentar la regressió que va comportar, en termes de superfície, la construcció de 

l’equipament municipal esportiu gestionat per Duet Sports. Per tot plegat, cal 
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endegar una intervenció de millora integral del Parc de la Pau i de la Natura, amb 

mesures com les següents: 

o  Substitució progressiva de tot l’arbrat del Parc. Les baixes comencen a ser 

nombroses i l’estat dels pollancres no és el millor. També cal tenir en compte 

que aquest tipus d’espècie no és la més adient per a una zona urbana, tenint 

en compte els problemes d’al·lèrgies que provoca. Per això es proposa un 

programa de substitució amb el temps de tot l’arbrat, apostant per espècies 

autòctones i evitant que hi hagi només una única espècie.  

o Dotació de nou mobiliari: bancs, taules de pícnic, papereres.  

o Ampliació de la zona de jocs infantils. 

o Incorporació i arranjament de l’espai que hi ha a l’entorn dels dipòsits de gas.  

o Reforç de l’ús de la zona dels pipicans.  

Acció 279. Reformem la plaça Pep Rovira en la seva totalitat, amb la creació d’un 

aparcament soterrat públic al nivell inferior. Es tracta d’un espai verd amb dos 

nivells, un de superior pavimentat i un d’inferior de sauló. En general, presenta un 

estat de deixadesa i té greus mancances a nivell d’accessibilitat de persones amb 

mobilitat reduïda, especialment poc o gens accessible és el nivell inferior, al que 

només s’hi pot accedir des de l’escalinata central de la plaça o des de la vorera del 

passeig de la Riera, molt afectada pels pollancres que hi ha plantats. Tenint en 

compte també la manca d’estacionament a la zona, es proposa que es reformi de 

manera integral aquesta plaça i que s’aprofiti per instal·lar en el nivell inferior un 

estacionament públic soterrat, al que s’hi podria accedir des del passeig de la Riera. 

S’hauria de vetllar per integrar paisatgísticament aquest aparcament, per evitar el 

seu impacte visual des de l’altra banda de la Riera. I a sobre, i en un únic pla, fer-hi 

la nova plaça de Pep Rovira, mantenint els xipressos que hi ha.  

Acció 280. Ampliem la plaça de Salvador Allende, amb la incorporació de l’espai que hi 

ha a tocar dels Jutjats. Aquest espai està sense ús actualment i delimitat per unes 

tanques de fusta. Tenint en compte la centralitat d’aquesta plaça i el gran ús que 

té en determinades franges horàries, proposem que aquest espai s’incorpori a la 

plaça i que es pugui destinar, per exemple, a la dotació d’una zona de jocs infantils, 

molt necessària atès que en aquests moments només hi ha una instal·lació per als 

més petits.  

Acció 281. Municipalitzem el servei de jardineria i apostem per la col·laboració amb la 

Finca Font del Ferro. La major part de les tasques de manteniment de les zones 

verdes públiques i de l’arbrat viari està contractada a una empresa externa, 

actualment Parcs i Jardins Catalunya. Només una petita part es desenvolupa a partir 

de la brigada municipal de jardineria. Entenem, però, que gran part de les tasques 

de jardineria de la ciutat es podrien realitzat amb mitjans propis des del mateix 

Ajuntament, i no caldria adjudicar aquest servei a terceres empreses, amb el 
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sobrecost que suposa assumir el benefici industrial establert i l’IVA corresponent. 

Per tant, demanem la municipalització d’aquest servei i que s’estableixi un 

programa de col·laboració a uns anys vista amb la Finca Font del Ferro, des d’on es 

podria participar en la realització de determinades tasques (neteja d’espais verds, 

neteja d’herbes, retalls arbustius, subministrament i plantació de nova planta, etc.). 

aquest nou enfoc permetria dotar de nous projectes a la Finca Font del Ferro, i 

potenciaríem la seva acció d’integració social.  

Acció 282. Evitem plantar en els jardins municipals plantes invasores. Aquestes han estat 

qualificades de perilloses per l’equilibri ecològic i la biodiversitat. 

Acció 283. Realitzem podes selectives al arbrat públic, avalades per informes tècnics. De 

manera que no cal cada any podar tots els arbres, i així s’obté un estalvi econòmic 

i es manté un arbrat més naturalitzat. 

Acció 284. Tendim a la progressiva substitució de l’arbrat al·lòcton amb l’objectiu 

d’aconseguir un arbrat més de clima mediterrani. Evitarem les espècies que 

generen problemes d’al·lèrgies, escollint també les espècies més segures en un 

àmbit urbà.    

Acció 285. Evitem les remodelacions de places que duguin a substituir els jardins per 

zones encimentades i places dures pràcticament sense arbrat. 

Acció 286. Mantenim els espais verds tenint en compte les èpoques de les intervencions. 

Per exemple: evitem les neteges i les desbrossades a la Riera de Rubí en el període 

de cria dels ocells aquàtics. 

33..33..77  EEllss  rreessiidduuss  

Situació actual 

- Els residus esdevenen una de les principals problemàtiques ambientals d’origen 

antròpic. 

- El seu tractament mitjançant abocadors i incineradores té elevats impactes 

ambientals i també afecta greument la salut de les persones. 

- Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (2013), a Rubí només es 

recullen selectivament el 29,05% dels residus municipals generats. Aquest baix 

nivell està per sota de la mitjana comarcal (35,54%) i també de la mitjana catalana 

(37,95%).  

- En aquest sentit, Rubí és el penúltim municipi de la comarca en recollida selectiva, 

només superat per Gallifa (22,70%).  
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- Un dels grans reptes per als propers anys és reduir de forma substancial la 

quantitat d’escombraries barrejades que es porten a tractament, que actualment 

supera el 70% del total.  

- Cal recuperar la dinàmica que hi havia durant el període en el que es va implantar 

el model “Residu Mínim”, entre el 2000 i el 2007, quan existia una comissió 

d’entitats, partits polítics i Ajuntament que va impulsar la recollida selectiva a la 

ciutat, l’anomenada “Comissió Residu Mínim”. 

- Des de l’any 2008 roman tancada la planta de triatge de residus d’envasos de 

Rubí, per decisió no aclarida ni argumentada del govern municipal. Actualment 

és un simple magatzem.  

Propostes 

Acció 287. Elaborem i aprovem el Pla de Gestió de Residus Municipals 2015-2020, tramitat 

i consensuat en el marc del Consell de Ciutat per a la Sostenibilitat. Aquest Pla ha 

de servir per revisar a fons l’actual model de gestió de residus, introduint canvis i 

millores substancials que facin incrementar els nivells de recollida selectiva actuals. 

Acció 288. Elaborem i aprovem el Pla Municipal per a la Reducció de Residus 2015-2020, 

tramitat i consensuat en el marc del Consell de Ciutat per a la Sostenibilitat. Aquest 

Pla ha d’aportar clarament per la incorporació de les directrius de l’Estratègia 

Catalana cap al Residu Zero. 

Acció 289. Assumim els reptes de l’Estratègia Catalana cap al Residu Zero, i renovem el 

compromís d’adhesió de l’Ajuntament de Rubí. L’Estratègia Catalana pel Residu 

Zero (ECRZ) és una iniciativa ciutadana que promou un canvi de model en els 

sistemes de producció i consum del nostre país amb l’objectiu de tancar els cicles 

de la matèria i de l’energia.  I és un també un mecanisme d’impuls d’estratègies 

que evitin la generació de residus, tot rebutjant els tractaments finalistes (abocador 

i incineradora) com a alternatives viables a la gestió de les fraccions no 

recuperables. Actualment, l’ECRZ està integrada per un conjunt de 55 ajuntaments 

catalans, totes les universitats públiques, més de 30 empreses i una quarantena 

d’entitats i plataformes, que volen impulsar una nova manera d’entendre la gestió 

dels residus a casa nostra i de manera especial la gestió dels residus municipals.  

Els principals reptes que planteja l’Estratègia són: 

- Convertir els residus en noves oportunitats econòmiques pel municipi. 

- Assolir una producció màxima de residus de 1 kg/hab/dia. 

- Assolir un % de recollida selectiva neta del 70%. 

- Assolir un nivell d’impropis de la fracció orgànica inferior al 5%.  

Des de l’AUP ens fem propis aquests reptes i assumim plenament l’Estratègia 

Catalana cap al Residu Zero. I malgrat que l’Ajuntament de Rubí ja s’hi va adherir 
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l’any 2012, volem que el consistori renovi el seu compromís amb l’Estratègia 

adoptant un nou acord que estableixi i programi l’execució d’aquelles mesures 

concretes que ens acostin envers aquesta fita. 

Acció 290. Incorporem progressivament sistemes de recollida selectiva molt més 

eficients que l’actual, com la recollida Porta a Porta. El model de recollida que 

ha implantat l’Ajuntament de Rubí des del 2008 ençà, fonamentat en les àrees de 

contenidors en vorera per a diverses fraccions (orgànica, envasos, paper i cartró, 

vidre i resta), s’ha demostrat clarament ineficaç per a assolir uns nivells de recollida 

selectiva mínimament acceptables. Actualment, l’índex de selectiva no arriba al 

30%, molt per sota de la mitjana comarcal i catalana, de manera que el 70% de la 

nostra brossa s’ha de tractar en un Ecoparc, un equipament de dubtosa eficàcia i 

sostenibilitat quan la brossa hi arriba tan barrejada, i posteriorment en un 

abocador.  

L’impuls de la màxima selecció possible en origen no és, precisament, una de les 

prioritats del model actual de gestió que aplica l’Ajuntament, només cal observar 

per exemple les dotacions de contenidors dels nostres carrers per saber quines són 

les prioritats: importa més recollir la brossa que no pas que la gent faci una bona 

tria a casa i que l’aporti al carrer de forma selectiva. De mostres en tenim unes 

quantes. Per exemple, veiem que no totes les àrees de selectiva disposen de 

contenidor per a la recollida de la fracció orgànica, quan es tracta de la principal 

fracció en pes de les nostres deixalles i la que més ens convé separar i tractar. Hi 

ha moltíssims més contenidors de resta o rebuig que no pas d’orgànica. També 

observem que quan hi ha un contenidor d’orgànica, el volum és molt ínfim 

comparat amb el volum que es disposa just al costat per a la fracció resta o rebuig. 

Aquests i d’altres exemples ens indiquen que la selectiva no és una prioritat de 

l’Ajuntament. 

En aquest sentit, proposem un canvi radical en la gestió dels residus municipals, 

amb la implantació inicial de la recollida selectiva Porta a Porta en determinades 

zones residencials, com el centre urbà, la Plana del Castell, Ca n’Alzamora, Sant 

Jordi Park, Can Rosés i altres zones de tipologies similars, i la seva progressiva 

extensió a d’altres zones o barris de Rubí. Per a les zones de major densitat 

poblacional, i fins que no es pugui endegar el Porta a Porta, es proposa que es 

reformuli el model actual de recollida amb contenidors, apostant per la dotació 

d’àrees amb contenidors de totes les fraccions, per l’increment dels contenidors de 

la fracció orgànica i per minvar el nombre de contenidors de rebuig en detriment 

dels contenidors de les fraccions recuperables. 

Tot aquest procés de canvi ha d’anar acompanyat d’una potent campanya 

d’educació i sensibilització ambiental de la població i del teixit socioeconòmic, així 

com de l’establiment de les mesures a nivell normatiu i fiscal que s’escaiguin. 
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Acció 291. Potenciem l’autocompostatge casolà de la fracció orgànica dels residus 

municipals (FORM) i de la fracció verda (restes vegetals). El tractament en 

origen, a cada casa, de l’orgànica i de les restes vegetals mitjançant un procés de 

compostatge és la millor alternativa per aquests materials, des de diversos punts 

de vista: tanca el cicle d’aquests materials en el mateix lloc on s’han generat; fa 

corresponsables els seus productors en la gestió i el tractament d’aquests materials; 

permet que les persones que facin aquest tractament obtinguin un subproducte 

altament qualificat per a la jardineria o l’horticultura, el compost (adob); redueix les 

despeses energètiques i econòmiques associades al transport i al tractament 

d’aquests materials mitjançant els sistemes comunitaris; etc.  

Cal tenir en compte que a Rubí hi ha moltíssims habitatges que disposen de jardí, 

especialment a les urbanitzacions però també a d’altres sectors com el centre, Can 

Rosés o la plana del Castell, entre d’altres. Habitatges que generen per tant 

orgànica i també restes vegetals resultants del manteniment d’aquests espais 

exteriors. Malgrat que en els darrers anys s’ha potenciat des de l’Ajuntament 

l’autocompostatge casolà, pensem que encara hi ha molt camí per recórrer en 

aquest camp, i no només en els habitatges amb jardí o hort, també en habitatges 

que tinguin un mínim d’espai exterior (balcó o terrassa), on es pot realitzar altres 

tipus de compostatge (vermicompostatge per exemple). En aquest sentit, 

proposem que es potenciï la pràctica del compostatge casolà mitjançant 

campanyes de sensibilització ciutadana i la distribució de material per realitzar 

aquest tractament a nivell domèstic així com també a partir d’oferir la possibilitat 

d’instal·lar espais de compostatge en punts concrets de la ciutat que es puguin 

emprar de forma comunitària i també a partir de l’establiment de bonificacions a 

la taxa d’escombraries.  

Acció 292. Millorem el servei de recollida de la fracció verda (restes vegetals) per als 

habitatges de les urbanitzacions, mitjançant un servei Porta a Porta. A banda 

d’incrementar el nombre de “compostaires” particulars, cal preveure també la 

millora de l’actual servei de recollida de les restes vegetals que es generen en els 

jardins particulars, un servei municipal que opera bàsicament a les urbanitzacions i 

zones residencials de baixa densitat. En aquest sentit, es proposa que s’implanti un 

servei de recollida Porta a Porta de les restes vegetals, com ja es fa en diversos 

municipis, mitjançant la distribució d’unes saques estàndards on els veïns poden 

aportar-hi les restes vegetals que generin, just al davant del seu habitatge. Aquest 

servei seria concertat (prèvia trucada) i hauria d’establir com a dia de recollida 

preferentment els dilluns (i no com ara els dijous). D’aquesta manera es facilitaria 

l’aportació de les restes vegetals per part dels veïns (ara s’han de desplaçar fins al 

punt indicat per l’Ajuntament), i sobretot evitaria l’acumulació de brossa incorrecta 

en els llocs comunitaris on es poden deixar les restes vegetals actualment.  
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Acció 293. Remunicipalitzem el servei de deixalleria, actualment adjudicat a una empresa 

privada. Des de la seva creació, la deixalleria s’ha convertit en un servei municipal 

imprescindible per garantir una correcta gestió d’aquelles deixalles que, atenent a 

llurs característiques, no es poden aportar als contenidors que tenim als carrers. 

Aquest servei s’ha gestionat sempre a través d’una empresa externa, mitjançant 

adjudicació pública de l’Ajuntament.  

Pensem, però, que és hora de canviar la gestió d’aquest equipament estratègic de 

la gestió dels residus municipals, i que l’Ajuntament assumeixi directament la seva 

explotació mitjançant la dotació d’un equip propi. Per diverses raons. Cal potenciar 

aspectes ambientals de la gestió que entenem que són essencials en una deixalleria 

i que actualment són molt discutibles, com la reutilització de totes aquelles 

deixalles que encara puguin tenir un segon ús (ara els residus voluminosos 

majoritàriament es trinxen), o la reducció de les deixalles que s’acaben destinant a 

un tractament finalista (com l’abocador). D’altra banda, una deixalleria pot generar 

sinèrgies molt positives amb altres projectes vinculats amb la gestió de residus, 

com és el cas de l’autocompostatge casolà, la recollida de l’oli de cuina usat o la 

reutilització de mobles i estris vells, però és bàsic que l’Ajuntament hi tingui una 

intervenció directa per garantir que aquestes sinèrgies seran possibles i es 

potenciaran. Tampoc cal oblidar que qui gestiona actualment la deixalleria de Cova 

Solera és la mateixa empresa que té l’abocador de Can Carreras i que vol obrir un 

nou abocador a Can Balasc, fet que ens demostra que aquests serveis poden caure 

en mans d’empreses que no tenen precisament els aspectes ambientals i socials 

entre les seves prioritats. 

D’experiències de serveis de deixalleria que s’han remunicipalitzat en els darrers 

anys n’hi ha uns quants, com és el cas d’Arenys de Munt, on l’empresa pública de 

l’Ajuntament d’aquesta vila ha assumit la seva gestió des de l’any 2012 amb uns 

resultats molt satisfactoris a nivell ambiental, econòmic i social.    

Acció 294. Projectem la instal·lació d’una segona deixalleria fixa a la Zona Nord de Rubí, 

per tal de facilitar l’ús d’aquest servei per part dels ciutadans de la meitat nord de 

la trama urbana. Rubí només disposa d’un equipament d’aquest tipus a Cova 

Solera, i convindria aproximar aquest servei a la gent mitjançant la dotació d’un 

segon equipament a la ciutat, que podria estar ubicat a la Zona Nord. S’hauria de 

preveure aquesta dotació en el marc del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM).  

Acció 295. Potenciem la reutilització de mobles i estris vells recollits a la deixalleria 

municipal mitjançant l’impuls d’un projecte d’integració social. Entre els 

residus que s’aporten a la deixalleria, destaquen en quantitat i volum els mobles i 

estris vells de tota mena. Com s’ha dit abans, la seva reutilització és, actualment, 

molt escassa com a conseqüència del tipus de gestió que reben a la deixalleria 

municipal, que prioritza el seu tractament com a rebuig i no el seu aprofitament 
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per a nous usos. Proposem, per tant, que des de l’Ajuntament s’impulsi la 

reutilització dels residus voluminosos que van a parar a la deixalleria, mitjançant el 

desenvolupament d’un projecte que permeti la integració de persones amb 

necessitats socials. Un projecte que es podria vehicular a través de la Finca Font del 

Ferro, en el marc de la necessària potenciació que ha de rebre aquest equipament 

municipal per part de l’Ajuntament.  

Acció 296. Potenciem la recollida selectiva de l’oli de cuina usat, tant a nivell domèstic 

com comercial, recolzant el projecte d’integració social RUBICLACK. Ja fa uns 

quants anys que l’AMPA del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol està duent a 

terme el projecte OLICLACK, actualment RUBICLACK, per a la recollida de l’oli de 

cuina usat que es genera a nivell domèstic (habitatges) i comercial (bars i 

restaurants). Un projecte amb el que es vol afavorir la integració social de persones 

amb discapacitat psíquica, en concret del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol, 

oferint a aquest col·lectiu noves oportunitats que ara per ara dissortadament no 

tenen a la nostra ciutat.  

Des de l’AUP creiem indispensable que l’Ajuntament recolzi al màxim aquest tipus 

d’iniciatives socials, per això proposem que es posin tots els mitjans possibles per 

a què es pugui generalitzar la recollida de l’oli de cuina a la ciutat mitjançant el 

projecte RUBICLACK. És una necessitat ambiental (molt important per la 

contaminació que provoca l’oli de cuina llençat per la pica), però sobretot és una 

prioritat social que no podem defugir. 

Acció 297. Fomentem l’ús de bosses reutilitzables a tot el teixit comercial de la ciutat. 

Més enllà de les mesures que ja s’estan aplicant des del teixit comercial pel que fa 

a la reducció de les bosses de plàstic, cal que l’Ajuntament potenciï l’ús de bosses 

reutilitzables per minvar al màxim la generació innecessària de deixalles associada 

a les bosses de plàstic. Aquesta acció es podria vehicular a través d’un projecte 

d’integració social, que es podria encarregar del disseny, la producció, la distribució 

i la reposició de les bosses reutilitzables per a tots aquells comerços de la ciutat 

que volguessin participar d’aquesta iniciativa. A banda de recolzar aquest projecte, 

l’Ajuntament podria establir incentius de tipus fiscals i de promoció per als 

establiments participants.  

Acció 298. Implantem de forma experimental el sistema de dipòsit, devolució i retorn per 

als envasos. Els envasos i residus d’envasos representen el 60% en volum de la 

brossa domèstica que generem a les cases, un percentatge que s’ha incrementat 

notablement en els darrers anys. Antigament, els envasos (en concret els de vidre) 

es podien portar a les tendes i et retornaven la quantitat que prèviament havies 

abonat per aquell envàs. Això garantia que ens féssim responsables d’aquells 

envasos i que es vehiculessin a través del canal de comercialització, i no pas a través 

del circuit de recollida de deixalles. A partir de l’any 1997, la legislació estatal que 

regula la gestió dels envasos (de plàstic, paper i vidre) ha permès que s’hagi 
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traslladat als consumidors i a les administracions públiques la responsabilitat de la 

seva recollida selectiva. Com a resultat, ja no retornem els envasos al lloc on els 

hem comprat, sinó que els hem de posar als contenidors que hi ha al carrer, i el 

municipi s’ha de fer càrrec de la recollida i trasllat d’aquests materials fins als 

centres de reciclatge corresponents. Aquest marc legal ha beneficiat clarament als 

productors i als grans lobbies econòmics, atès que pagant una petita taxa per envàs 

o embolcall posat al mercat (punt verd que alimenta el fons d’ECOEMBES i 

d’ECOVIDRIO) s’han rentat les mans en relació a la costosíssima gestió de les 

deixalles (envasos i embolcalls) que els seus productes generen una vegada són 

consumits. Una gestió que ara recau en la població i les seves administracions 

públiques. Si el sistema anterior garantia que la majoria d’envasos retornaven al 

seu lloc de venta, ara els nivells de recollida selectiva d’envasos és molt baixa, i és 

molta la quantitat d’aquests materials que s’acaben llençant com a resta o rebuig i, 

per tant, desaprofitant. 

En aquest sentit, proposem que es dugui a terme la implantació del sistema de 

dipòsit, devolució i retorn d’envasos (ampolles, llaunes i bricks) al teixit comercial 

de la ciutat, mitjançant una prova pilot en una part de la ciutat per començar, 

seguint amb la experiència que es va realitzar a Cadaqués l’any 2013. Per això, cal 

cercar la implicació de l’Agència de Residus de Catalunya, que és l’administració 

competent en matèria de residus a Catalunya, i també dels establiments comercials 

que vulguin adherir-se a aquesta iniciativa. 

Acció 299. Fomentem l’ús de bosses compostables en la recollida selectiva de la fracció 

orgànica dels residus municipals. Un dels materials impropis de l’orgànica que 

portem a compostar són les bosses de plàstic que s’utilitzen majoritàriament per 

embolcallar aquest material. A banda de potenciar sistemes de recollida selectiva 

més eficients, com el Porta a Porta, que ens permetran millorar la qualitat dels 

materials recollits, cal reduir els impropis de l’orgànica afavorint la utilització de 

bosses compostables (bosses de material orgànic) per part de la població. Així, es 

proposa que l’Ajuntament faci compres a l’engròs de bosses compostables, de 

comú acord amb altres municipis, per aconseguir uns preus unitaris molt més 

assequibles, i que les distribueixi entre la població de forma regular, ja sigui de 

forma gratuïta en el marc d’accions periòdiques de sensibilització ambiental, ja 

sigui amb l’abonament d’un preu simbòlic associat a la bonificació de la taxa 

d’escombraries.  

Acció 300. Revisem la taxa d’escombraries i incorporem mesures que fomentin la 

reducció, la reutilització i la recollida selectiva de les deixalles. La fiscalitat 

municipal pot ser un instrument interessant per fomentar bones pràctiques 

ambientals. És el cas de la taxa d’escombraries, que s’hauria de revisar a fons per 

incorporar mesures ambientals que fomentin la reducció, la reutilització i la 

recollida selectiva de les deixalles que generem. Aquestes bones pràctiques 
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s’haurien de potenciar mitjançant determinades bonificacions de la taxa, que ara es 

limiten a l’ús de la deixalleria. La participació en els futurs circuits Porta a Porta, la 

realització de compostatge casolà o l’aportació d’oli de cuina al servei implantat 

podrien ser també objecte de bonificació fiscal. Pel contrari, la taxa també hauria 

de preveure penalitzacions addicionals per a qui es demostri que no participa d’una 

correcta gestió de la brossa.  

Acció 301. Potenciem la recollida selectiva dels residus generats per l’activitat del Mercat 

Municipal, amb mesures com: segregació de les capses de porex, reducció de la 

brossa barrejada, distribució de bosses compostables entre les persones usuàries 

del Mercat, etc. 

33..33..88  LL’’eenneerrggiiaa    ii  eell  ccaannvvii  cclliimmààttiicc  

Situació actual 

- El canvi climàtic és una realitat i una evidència que ja no podem defugir, tal i com 

constata gran part de la comunitat científica internacional. I més enllà de les 

estratègies que es puguin dur a terme a nivell d’estats o de països, seran claus les 

mesures que es puguin adoptar des de les esferes locals (municipis) per fer front 

a aquesta greu crisi ambiental, econòmica i social que posa en risc el futur de 

l’espècie humana.  

- L’ús i consum de l’energia és el principal factor que contribueix al canvi climàtic, 

de manera que és imprescindible incidir en la manera que tenim d’usar l’energia 

(en el transport, a les activitats econòmiques, a les llars, als equipaments 

municipals, etc.), prioritzant l’estalvi energètic, la incorporació de sistemes 

d’elevada eficiència en l’ús de l’energia i l’aprofitament de les fonts energètiques 

renovables. 

Propostes 

Acció 302. Transformem el model actual de distribució i de consum d’electricitat a la 

ciutat, mitjançant l’anàlisi de la remunicipalització de la xarxa de distribució 

elèctrica municipal, i la contractació del subministrament elèctric dels edificis, 

equipaments i instal·lacions municipals a cooperatives energètiques que prioritzen 

les qüestions ambientals i socials.  

Acció 303. Revisem i apliquem a fons el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Rubí. 

Els PAES emanen d’una estratègia de la Unió Europea per lluitar contra el canvi 

climàtic des de les esferes locals, mitjançant la qual es pretén reduir en un 20% les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’horitzó de l’any 2020. Rubí ja ha elaborat 

aquest Pla, però ara toca revisar-lo i aplicar-lo al màxim per tal que assolim, l’any 
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2020, una reducció de com a mínim el 20% dels gasos d’efecte hivernacle que 

genera la nostra ciutat. 

Acció 304. Elaborem i executem un programa municipal d’aprofitament de les fonts 

energètiques renovables locals per a usos públics: energia solar, biomassa 

forestal, biogàs de l’abocador municipal de Mas Jornet. La fita ha de ser que es 

pugui aportar un mínim del 10% d’energia renovable sobre el consum total 

energètic de la ciutat a l’horitzó del 2020. 

Acció 305. Creem l’Agència Local de l’Energia, entès com un servei municipal estratègic per 

a la planificació energètica sostenible de la ciutat, i també per a cobrir totes les 

necessitats d’informació, assessorament, orientació, formació i suport tècnic que 

puguin reclamar la ciutadania, les entitats i les activitats econòmiques en matèria 

d’ús racional de l’energia i l’aprofitament de les fonts energètiques renovables. Si 

bé és cert que darrerament s’ha intervingut en aquest àmbit (projecte Rubí Brilla) i 

s’han fet diversos avenços notables, del que es tracta és d’establir una estratègia 

clara i amb continuïtat en aquest àmbit, mitjançant la dotació d’un servei municipal 

específic que esdevingui estructural i que no depengui de les voluntats partidàries 

dels governs de torn, i que tingui com a fita principal la progressiva transformació 

del model energètic dominant a la ciutat, basat en les fonts energètiques 

contaminants.  

Entre les tasques informatives que ha de realitzar aquest servei, cal destacar 

l’assessorament legal als particulars i a les empreses que vulguin instal·lar plaques 

solars fotovoltaiques per a generar energia elèctrica, per evitar les penalitzacions 

que l’administració de l’Estat està tramitant en aquest àmbit. 

Acció 306. Establim mesures de tipus fiscal per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica 

i l’aprofitament de les fonts energètiques renovables, així com d’altres 

intervencions relacionades amb l’ecoeficiència de les edificacions. Cal adoptar 

mesures fiscals per a incentivar aquelles actuacions que permetin un ús més 

racional de l’energia i, per tant, una disminució de l’impacte ambiental associat, 

com per exemple la incorporació de bonificacions en determinades taxes o 

impostos que afavoreixin la instal·lació de sistemes d’aprofitament de les energies 

renovables, entre d’altres. Aquestes mesures de tipus fiscal també s’han d’aplicar 

per a altres actuacions relacionades amb l’ecoeficiència en la construcció, com l’ús 

racional de l’aigua, l’aprofitament de les aigües pluvials, la reutilització de les aigües 

grises o l’ús de materials de construcció no contaminants i amb certificació 

ambiental, entre d’altres.  

Acció 307. Racionalitzem la flota de vehicles municipals i apostem per alternatives de 

mobilitat de la plantilla de l’Ajuntament menys contaminants. En aquest sentit, 

cal reduir la flota de vehicles propulsats per combustibles fòssils, que és excessiva, 

a la vegada que s’ha de potenciar la generalització de vehicles híbrids i/o de 
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vehicles elèctrics a la flota municipal, i s’ha d’estendre l’ús de la bicicleta (elèctrica 

o sense impuls addicional) per totes les dependències i serveis municipals.  

Acció 308. Garantim que tota nova construcció i/o reforma integral d’edificis, 

dependències i equipaments municipals es faci d’acord amb els criteris 

d’ecoeficiència vigents. Volem que les noves construccions municipals que es 

puguin fer, i també les reformes en profunditat d’actuals béns municipals, siguin 

un model de sostenibilitat i d’integració dels criteris d’ecoeficiència vigents i futurs, 

especialment en aspecte com: l’estalvi i l’eficiència energètica, l’aprofitament de 

fonts energètiques renovables, l’aprofitament de les aigües de pluja, l’ús racional 

de l’aigua i de la reutilització de les aigües grises, l’ús de materials no contaminants 

i amb certificacions ambientals, la recollida selectiva integral de les deixalles que 

s’hi puguin generar, o la seva desconstrucció quan finalitzi la seva vida útil.  

33..33..99  LLaa  ssoosstteenniibbiilliittaatt  

Situació actual 

- Les ciutats actuals són per definició espais altament insostenibles des del punt de 

vista ambiental, atès que són absolutament dependents de l’exterior per al 

subministrament dels recursos bàsics (aigua, energia, materials), i atès que 

necessiten d’altres espais externs per canalitzar els seus fluxos residuals (fums, 

aigües residuals, residus sòlids).  

- No disposem d’una estratègia actualitzada per avançar envers la sostenibilitat 

(l’Agenda 21 Local data de 1999), ni tampoc dels espais de reflexió i consens 

necessaris que fomentin la participació i la implicació del conjunt de la ciutadania 

en aquest procés vital (tenim un Fòrum Ambiental virtual, merament testimonial 

i que no es convoca des del 2007).  

- Cal que l’Ajuntament aposti decididament per crear espais de reflexió, recerca, 

estudi i difusió de tot allò relacionat amb la sostenibilitat, per contribuir a cercar 

solucions als nous reptes ambientals i fer possible que el conjunt de la ciutadania 

i del teixit social i econòmic les vagin adoptant per fer de Rubí una ciutat menys 

insostenible. 

Propostes 

Acció 309. Creem el Consell de Ciutat per a la Sostenibilitat, que substituiria l’actual Fòrum 

Ambiental, un ens creat en el període 2003-2007 i que els successius governs locals 

mai han cregut en la seva funció i necessitat. Aquest Consell hauria d’impulsar, des 

del treball compartit entre el teixit social, el teixit econòmic i l’Ajuntament, les 

polítiques adreçades a fer una ciutat menys insostenible que l’actual. 
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Acció 310. Actualitzem i renovem l’Agenda 21 Local de Rubí (1998), com a document 

programàtic de referència per transitar cap un desenvolupament municipal menys 

insostenible que l’actual. L’Agenda o Programa 21 va sorgir de la Cimera de la Terra 

de Rio de Janeiro de l’any 1992, com un programa d’acció que havien d’aplicar les 

localitats (pobles i ciutats del món) per a contribuir a minvar les problemàtiques 

ambientals i socials d’abast planetari (canvi climàtic, forat de la capa d’ozó, 

destrucció d’hàbitats i eliminació d’espècies, etc.). Considerant que ja han passat 

16 anys de la seva primera aprovació, és urgent que a Rubí es dugui a terme una 

actualització profunda d’aquesta estratègia a través de la participació ciutadana, bo 

i renovant el compromís de la ciutat per una nova Agenda 21 Local pensada per al 

període 2015-2019. 

Acció 311. Fem de l’Ajuntament i de totes les dependències, equipaments, instal·lacions 

i serveis municipals un referent de la gestió ambiental. Cal incidir en aspectes 

com l’estalvi de l’aigua, l’estalvi energètic, la recollida selectiva, la mobilitat 

sostenible, l’ús de productes amb certificació ambiental o la integració de criteris 

ambientals en tota compra i/o contractació pública, entre moltes altres mesures. 

Segur que es podrien optimitzar millor els recursos econòmics, energètics, 

materials, etc., que precisa el funcionament de l’administració local, cosa que ens 

permetria disposar d’un Ajuntament més sostenible i d’un bon model de cara a la 

ciutadania. 

Acció 312. Adquirim els compromisos de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. 

33..33..1100  EEll  cciiccllee  ddee  ll’’aaiigguuaa  

Situació actual 

- El consum d’aigua potable continua en augment atès que no hi ha un ús racional 

i responsable generalitzat.  

- La reutilització de les aigües depurades per a usos públics és inexistent, malgrat 

que l’EDAR de les Fonts de Terrassa té un tractament terciari i només se’n fa ús 

en una part del camp de golf de Can Sant Joan. 

- No s’han incorporat mesures d’aprofitament de les aigües pluvials en 

equipaments municipals, malgrat les reformes que alguns d’ells han experimentat 

en els darrers anys. 

- Les pràctiques de jardineria amb baixos requeriments hídrics continuen sent 

testimonials en la configuració dels espais públics, de manera que els consums 

d’aigua continuen sent elevats en aquest camp. 
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- Les aigües residuals d’urbanitzacions com Ximelis, Can Serrafossà o la Perla del 

Vallès es continuen abocant a la llera pública, atès que encara no s’han construït 

els col·lectors que haurien de transportar aquests efluents a l’estació depuradora.  

- També reben abocaments d’aigües residuals el torrent de l’Oriol a Ca n’Alzamora, 

el torrent dels Alous al seu pas pel parc d’activitats econòmiques de Can Sant 

Joan, el rierol de Xercavins des de Can Mir fins a la Riera o el torrent de Can Ferran 

a l’alçada del polígon industrial de la Bastida. 

- Igualment, s’han detectat greus abocaments d’aigües residuals domèstiques 

directament a la Riera de Rubí, provinents del barri de Can Fatjó i també del barri 

de les Torres. Aquests abocaments es produeixen en el tram de la Riera que va 

del pont de la via del tren fins al pont de Cova Solera. 

Propostes 

Acció 313. Reutilitzem part de l’aigua residual tractada a l’Estació Depuradora d’Aigües 

Residuals (EDAR) de les Fonts de Terrassa per a usos municipals. Aquesta EDAR 

disposa d’un sistema de tractament terciari, que s’afegeix als típics tractaments 

físics, químics i biològics de la majoria de depuradores del territori català. Aquest 

terciari el que permet és, bàsicament, desinfectar l’aigua depurada i incrementar-

ne llur qualitat per a usos com per exemple el reg. Paradoxalment, l’única 

instal·lació que pot fer ús de l’aigua tractada a l’EDAR de les Fonts és el camp de 

golf de Can Sant Joan, però no així els serveis municipals de ciutats com Rubí. Per 

això, proposem que part de l’aigua depurada mitjançant el sistema terciari es pugui 

emprar per a usos diversos de la nostra ciutat, com la neteja de carrers o el reg 

d’arbrat viari i d’espais verds urbans. 

Acció 314. Augmentem l’aprofitament de les aigües freàtiques (aigües subterrànies) per 

a usos municipals. A banda de l’aigua depurada, també cal potenciar l’ús d’aigües 

subterrànies per a la neteja de carrers o per al reg de la vegetació urbana, atès que 

no són usos que precisin d’aigua potable de boca.  

Acció 315. Potenciem l’aprofitament de les aigües pluvials en els equipaments 

municipals. L’aigua de pluja és un recurs actualment infrautilitzat a Rubí, malgrat 

que les precipitacions anuals no són gens menyspreables (a l’entorn de 600 mm, 

és a dir, 60 litres per m2). Per aquest motiu ja s’ha proposat en l’àmbit de la 

sostenibilitat que es potenciï l’aprofitament de l’aigua de pluja en els nous 

equipaments municipals o en els que s’hagin de sotmetre a una reforma integral. 

Però més enllà d’associar aquest tipus de mesura a una nova obra o a una reforma 

important, s’ha d’avaluar també la viabilitat d’implantar sistemes per recollir l’aigua 

de pluja en equipaments ja consolidats, com la Biblioteca Municipal, el poliesportiu 

de la Llana, el poliesportiu de Can Rosés, la piscina coberta de Can Rosés, les escoles 

o els camps municipals de futbol, entre d’altres. 
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Acció 316. Completem el col·lector de sanejament d’aigües residuals del torrent Fondo, 

per a garantir la recollida i el sanejament de les aportacions d’aigües residuals de 

les urbanitzacions de Can Serrafossà i Ximelis. Actualment les aigües brutes 

d’aquestes urbanitzacions s’aboquen directament al torrent Fondo, atès que el 

col·lector d’aquest curs finalitza precisament a l’alçada d’on acaba el clavegueram 

de les dues urbanitzacions. Aquest fet provoca greus problemes ambientals i 

socials, i degrada la qualitat d’un dels principals torrents del terme de Rubí. Cal 

exigir a la Generalitat de Catalunya que assumeixi la construcció del tram de 

col·lector pendent, des d’aquí i fins al col·lector general paral·lel a la Riera de Rubí, 

amb la màxima cura per no malmetre el territori i garantint en tot cas la restauració 

ambiental i paisatgística de les obres a realitzar.   

Acció 317. Completem el col·lector de sanejament d’aigües residuals del torrent de Can 

Ferran, per a garantir la recollida i el sanejament de les aportacions d’aigües 

residuals del barri del Pinar. Actualment les aigües brutes d’aquest barri s’aboquen 

directament al torrent de Can Ferran, entre Can Feliuet i el polígon de la Bastida. 

Aquest fet degrada la qualitat d’aquest petit torrent, que esdevé una de les 

entrades naturals a la zona de Can Feliuet (Sant Quirze del Vallès) tot venint de 

Rubí. Cal acordar amb la Generalitat la construcció del col·lector del torrent de Can 

Ferran, amb la màxima cura per no malmetre el territori i garantint en tot cas la 

restauració ambiental i paisatgística de les obres a realitzar.   

Acció 318. Completem el col·lector de sanejament del torrent dels Alous, per a garantir la 

recollida i el sanejament de totes les aportacions del parc d’activitats econòmiques 

de Can Sant Joan. Malgrat que és un polígon industrial relativament recent (1994), 

i que teòricament hauria de tenir un sistema de sanejament ben dissenyat i 

construït, la realitat que observem és que el torrent dels Alous rep diverses 

aportacions d’aigües residuals provinents d’aquest polígon. Per la qual cosa cal 

exigir a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) de la Generalitat, promotor d’aquest parc, 

i a la mateixa Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que assumeixin les actuacions 

necessàries per a completar el sistema de sanejament del parc d’activitats 

econòmiques de Can Sant Joan, amb la màxima cura per no malmetre aquest 

territori i garantint en tot cas la restauració ambiental i paisatgística de les obres 

que s’hi hagin de realitzar. 

Acció 319. Completem el col·lector de sanejament del torrent d’Oriol a Ca n’Alzamora, 

que per a garantir la recollida i el sanejament de les aportacions de la trama urbana 

de Rubí. Les actuacions realitzades en aquest torrent i en el seu sistema de 

sanejament associat no han solucionat encara la problemàtica de les aigües 

residuals, que discorren per la superfície d’aquest torrent quan passa a tocar del 

parc de Ca n’Alzamora. Cal exigir a la Generalitat de Catalunya que resolgui aquesta 

situació, pels greus problemes ambientals i socials que això provoca. En tot cas, 
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amb la màxima cura per aquest entorn i garantint en tot cas la restauració 

ambiental i paisatgística de les obres que s’hi hagin de realitzar. 

Acció 320. Substituïm el col·lector de sanejament del torrent de Can Xercavins, molt 

malmès i amb vessaments recurrents d’aigües residuals a llera pública. El torrent de 

Can Xercavins esdevé un dels principals espais naturals de la ciutat, però 

malauradament pateix la degradació pel vessament periòdic d’aigües residuals que 

transporta el col·lector d’aquest curs, que presenta greus problemes estructurals. 

Cal exigir a la Generalitat que assumeixi la substitució d’aquest col·lector, amb la 

màxima cura per no malmetre el territori i garantint en tot cas la restauració 

ambiental i paisatgística de les obres a realitzar.   

Acció 321. Connectem al sistema de sanejament general els vessaments d’aigües 

residuals que hi ha actualment a la Riera provinents dels barris de Can Fatjó i 

de les Torres. S’han detectat dos vessaments importants d’aigües residuals a la 

Riera, entre els ponts de la via del tren i el pont de Cova Solera. Un prové del marge 

dret (mirant aigües avall), del cantó de Can Fatjó, i aboca a la Riera a l’alçada del 

que eren les antigues pistes de petanca de les Torres. I l’altre prové del marge 

esquerre, del cantó de les Torres, molt a prop del pont de Cova Solera. Cal que es 

revisin totes les connexions del clavegueram municipal als col·lectors principals 

situats a banda i banda de la Riera, i que es reparin o es connectin aquests dos 

punts de vessament.  

Acció 322. Elaborem el Pla Director de la Xarxa de Clavegueram. Cal que la ciutat tingui un 

pla actualitzat amb tota la xarxa de clavegueram existent, que determini quines 

característiques té i en quines condicions es troba, i que estableixi les mesures de 

gestió que cal endegar i les inversions que s’han d’anar executant per completar-

la i renovar-la amb el temps. 

Acció 323. Impulsem la construcció de xarxes separades per a la recollida de les aigües 

residuals i per a la recollida de les aigües de pluja. Bona part de les zones 

urbanes i de les urbanitzacions de Rubí tenen una única xarxa de recollida d’aigües 

residuals i pluvials. Això suposa un greu problema, atès que es barregen dos 

efluents d’orígens diversos i es provoca una major càrrega de la xarxa de 

sanejament d’aigües residuals. En episodis de fortes precipitacions, l’entrada 

d’aigua pluvial a la xarxa de sanejament pot fer que aquesta vessi en determinats 

punts i que s’afecti a lleres públiques (torrents i Riera). Cal, per tant, que amb el 

temps es vagi invertint en la construcció d’una doble xarxa, una exclusiva per a les 

aigües residuals, connectada amb l’estació depuradora, i l’altra només per a les 

pluvials, connectada amb els diversos torrents i la Riera.  

  



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

130 

Acció 324. Estudiem la remunicipalització del servei de distribució d’aigua potable. 

Aquest servei el té concedit actualment SOREA. Tenint en compte que es tracta 

d’un recurs bàsic i que cal garantir el màxim control públic sobre la seva gestió, es 

proposa que s’analitzi la conversió de la distribució d’aigua potable en un servei 

municipal. En tot cas, cal considerar en quina situació es troba la concessió actual 

a l’empresa Sorea i la vigència temporal de la mateixa. 
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3.4 / L’Ajuntament 

33..44..11  LL’’aasssseemmbblleeaa  ddeell  ppoobbllee  

Reflexions generals 

- A l’AUP considerem que la ciutat és de tota la gent que hi vivim, treballem, estudiem 

i col·laborem en el seu dinamisme, cohesió i projecció. Cal potenciar el concepte de 

ciutat entesa com a comunitat de gent, però no com una simple suma de gent que 

viu aïllada i d’esquenes a la resta, sinó de gent diversa i crítica que s’implica, que suma 

esforços i que participa activament del que passa a la seva comunitat i en el seu 

desenvolupament. Amb els nostres drets però també amb les nostres obligacions.  

- No som, per tant, simples receptors de serveis, com ho podríem ser de la companyia 

de l’aigua o d’un supermercat qualsevol. Som molt més que això. Som ciutadans i 

ciutadanes. I és en aquesta concepció de ciutat que entenem i sentim l’Ajuntament 

com la casa de representació de la nostra comunitat, com una assemblea del poble, 

i no com una empresa més de serveis. Si fos així, no caldria que ara decidíssim quins 

han de ser els nostres representants, simplement escollint uns bons tècnics i uns bons 

gestors una vegada n’hi hauria prou.  

- Però no es tracta d’això ni ho volem. Les ciutats no es governen ni es transformen 

amb empreses de serveis. Ens hem d’autogovernar. I ens hem de representar. Unes 

vegades uns, unes vegades unes altres. És quelcom irrenunciable. I és precisament 

per això que ens cal l’Ajuntament, o com li vulguem dir (el nom no fa la cosa), 

certament amb un funcionament molt diferent de l’actual, però ens cal al cap i a la fi.  

- L’Ajuntament no és, per tant, una entitat aliena a la ciutat, malgrat que el tarannà 

amb què s’ha estat governant i gestionant durant tots aquests anys ens pugui fer 

pensar el contrari. L’Ajuntament és ciutat també i part important de la nostra 

comunitat, sobretot per assolir el bé comú, la cohesió i els benestar conjunt de la 

ciutadania. I ha de ser també la garantia que se’ns tracta a tots igual, visquem al barri 

que visquem, ens diguem com ens diguem i tinguem els orígens on els tinguem. Com 

també ha de ser una font constant de participació ciutadana, que impulsi en tot i per 

a tot la implicació de la gent en els afers de la seva comunitat.  

- Cal, doncs, que canviem radicalment la percepció de l’Ajuntament que és té des de 

bona part de la ciutadania. No negarem pas la mala imatge que hi ha, aquí i arreu. I 

això només es pot fer canviant radicalment la seva manera de funcionar. Començant 

per garantir que l’Ajuntament estigui al servei de l’interès comú, i mai més al servei 

dels partits que en algun moment o altre l’han pogut governar. Ni tampoc al serveis 

del més poderosos. Però no n’hi ha prou amb això. Cal continuar per exigir als nostres 

representants que ho siguin de forma sincera i temporal i sense cercar el seu profit 
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personal i professional. I això vol dir limitar sous, dedicacions i assignacions a grups 

municipals, prescindir de tot privilegi i eliminar els càrrecs de confiança i els directius 

encarregats a dit. Sense oblidar que cal posar fil a l’agulla a una profunda 

reorganització interna, capaç de generar sinèrgies positives entre els més de 600 

treballadors i treballadores de l’Ajuntament. S’han d’aprofitar, sens dubte, els molts i 

bons actius que té el nostre Ajuntament en benefici d’un millor servei a la comunitat. 

Però tot això no tindria cap sentit sinó convertim l’Ajuntament en la veritable 

assemblea del poble, amb la participació ciutadana i la transparència com a pilars 

irrenunciables i eixos de tota acció de millora de la nostra ciutat. 

33..44..22  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióó  cciiuuttaaddaannaa  rreeaall  

Situació actual 

- Ja hem dit que des de l’AUP volem que l’Ajuntament sigui l’assemblea del poble, 

i per això som fermament partidaris d’un sistema democràtic radicalment 

participatiu, que permeti i obligui als ciutadans i als seus representants a actuar 

amb transparència i a debatre i decidir, conjuntament, sobre els afers que 

condicionen la nostra comunitat, a partir d’un debat crític i constructiu, ric en el 

contrast d’arguments i idees. 

- Pretenem, per tant, crear ambients i processos públics on la ciutadania pugui 

participar i accedir a tota la informació i configurar, així, l’opinió i la discussió que 

han de conduir a una presa de decisions de qualitat, allunyada sobretot 

d’arbitrarietats, personalismes i clientelismes.  

- Per assolir aquestes fites, cal que modifiquem de manera radical el funcionament 

institucional de l’Ajuntament, allunyant-nos de pràctiques i vicis que ja haurien 

d’estar desterrades però que, dissortadament, encara són el pa de cada dia al 

nostre Ajuntament, i que comprometen els principis de la democràcia i la 

transparència en l’acció pública.  

- D’exemples d’aquesta mala praxis en podríem trobar abastament, però us 

exposem només alguns dels més destacats, que de forma urgent han de ser 

rectificats:  

a) El Reglament Orgànic Municipal (ROM), que hauria de vetllar per la 

participació ciutadana real en les decisions de l’Ajuntament, fa anys que està 

desfasat i pendent de revisió, sense que els partits tradicionals tinguin cap 

interès a fer-ho. Serà per què hi ha qui tem la participació real de la gent en 

la cosa pública?. 
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b) L’Equip de Govern sovint encarrega estudis, informes, anàlisis, diagnòstics, 

etc., sobre diferents temes municipals i els grups municipals, les entitats i la 

ciutadania ho desconeixen i/o no tenen accés a aquesta informació pública. 

La informació contractada amb recursos públics és (i només pot ser) pública i 

ha d’estar a l’abast de tothom, i no només del govern de torn. 

c) L’Equip de Govern no porta a terme bona part de les mocions aprovades al 

Ple, i als Grups Municipals els resulta molt difícil fer un seguiment, un control 

i una fiscalització del grau d’acompliment d’aquestes mocions. De fet, el 

Reglament Orgànica Municipal (ROM) no estableix l’obligatorietat del 

compliment de les mocions o resolucions que aprova el Ple, de manera que 

tot queda en mans de la “bona voluntat” del govern de torn. El resultat? 

L’incompliment sistemàtic de les mocions presentades per l’oposició. 

d) El Reglament de Participació Ciutadana (RCP) aprovat en el mandat 2003-

2007 no s’ha posat en marxa a hores d’ara (2015!!) i de fet caldria fer-ne una 

actualització.  

e) El diàleg entre entitats, ciutadans i membres de l’Equip de Govern no és 

sempre prou fluid i àgil, ajornant-se en molts casos les reunions i trobades 

sol·licitades. 

f) L’experiència demostra que l’Equip de Govern encara no fa prou cas al Síndic 

de Greuges Local, ja que per exemple el temps de resposta i resolució de les 

sol·licituds i instàncies dels veïns supera els 30 dies. A més, a dia d’avui encara 

no s’ha trobat a una persona que vulgui exercir aquest figura i per tant Rubí 

manca de Síndic de Greuges. 

g) En el mandat 2011-2015 el Pla d’Actuació Municipal (PAM) no es va aprovar 

per Ple (de fet, no hi ha l’obligatorietat de fer-ho) ni tampoc definia un 

calendari d’execució de les propostes. És més, mai s’ha fet públic ni sabem 

què diu i quines eren les prioritats d’acció del govern municipal. 

h) Els Pressupostos Municipals anuals són un instrument molt important per 

l’acció política al municipi, però els governs municipals no faciliten la seva 

anàlisi, comprensió i discussió exhaustiva per part dels grups representats al 

plenari de l’Ajuntament. Ans al contrari, se solen entregar als grups municipals 

amb molt poca antelació abans del Ple de la seva aprovació (alguns 

documents arriben el mateix dia del plenari), condicionant i empobrint el 

necessari debat públic d’aquesta eina tan transcendent per a la gestió pública.  

i) Si els grups de l’oposició tenen poques opcions d’incidir mínimament en els 

pressupostos municipals, la participació de la ciutadania en la seva elaboració 

és avui en dia una utopia amb els governs que tenim. No és deixa participar 



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

134 

a la gent en les decisions que afecten als pressupostos, més enllà de les 

escorrialles que es “deixen decidir” dins el programa “Barris al dia”, amb una 

dotació econòmica ínfima respecte a la totalitat dels pressupostos municipals, 

i que sovint es destina a accions de manteniment de l’espai públic (neteges, 

podes, desbrossaments, reparacions menors de voreres, etc.) que 

l’Ajuntament ja hauria de fer d’ofici, sense necessitat que ningú li recordés les 

seves obligacions. 

j) El web de l’Ajuntament és poc intuïtiu i costa de trobar-hi la informació 

desitjada. Actualment no s’hi pengen una sèrie de documents bàsics: convenis 

amb entitats, el PAM o el seguiment del compliment d’execució del PAM, de 

les mocions o d’execució del pressupost municipal, etc. 

Propostes 

Acció 325. Actualitzem el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) aprovat en el 

mandat 2003-2007 i que lamentablement encara no s’ha executat, i posar en 

marxa la nova versió del RPC en el termini d’un any des de la conformació del 

nou Ple. Considerem important que aquest nou RPC contempli aspectes com: 

a) Assegurar que en el marc de l’aplicació del RPC es posen en marxa i es coordinen 

correctament els Consells Ciutadans (veure l’acció 6 dedicada als pressupostos 

participatius), que juntament amb les Associacions de Veïns (AAVV) i entitats locals 

han de ser els interlocutors naturals de l’Equip de Govern Municipal. En l’estructura 

participativa s’han de poder debatre tots els temes que afecten els ciutadans i és 

on s’han d’arribar a acords i on s’ha de fer real la “cultura del diàleg”. 

b) Incloure la possibilitat de realitzar una consulta municipal políticament vinculant 

sobre temes de ciutat o de barri cada vegada que es presenti un número prou 

representatiu de signatures de persones majors d’edat i censades a Rubí que així 

ho desitgin. 

c) Revisar els Districtes i dotar-los d’una persona responsable de Districte (regidor/a 

del Govern Municipal), que faciliti la comunicació amb els barris en qüestió, la 

transmissió d’informació, el trasllat de peticions i dades entre els barris i 

l’Ajuntament. Per a una millor coordinació, proposem reunions periòdiques entre 

el representant municipal i els representants veïnals de cada districte, amb una 

periodicitat mínima bimensual. Per a tal fi, caldria dotar de recursos cada un d’ells, 

per exemple potenciant la creació i funcionament de centres cívics. 

Acció 326. Actualitzem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) abordant aspectes 

bàsics com: 
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a) Permetre que els grups municipals, siguin o no al govern, puguin assistir a 

les Juntes de Govern Local i rebin tota la informació que s’hagi de tractar amb 

un temps mínim de 3 dies d’antelació. 

b) Assegurar que no es delega a la Junta de Govern Local cap aspecte que 

pugui ser tractat en el Ple i en les corresponents Comissions Informatives, 

evitant el traspàs de competències que es va aprovar a l’inici del mandat 

2007-2011.  

c) Fer els Plens municipals itinerants pels barris, especialment si hi ha temes 

que afecten concretament a un d’ells, per tal d’apropar la política als 

ciutadans. Per això, cal que els Plens es facin en sales adequades per facilitar 

la participació i el seu seguiment per part dels ciutadans. Concretament 

proposem la Biblioteca i les escoles com a llocs idonis. 

d) Facilitar que les entitats i els ciutadans puguin fer precs i preguntes als 

Plens, i que constin en acta. Cal establir, tanmateix, un sistema de seguiment 

de les respostes a aquests precs i preguntes per tal d’assegurar la seva 

resposta o compliment. El termini per contestar ha de ser inferior a 30 dies. 

e) Incloure en el ROM que tots el Grups Municipals presentin les seves 

mocions amb com a mínim una setmana d’antelació per tal que es puguin 

entendre, estudiar, debatre i transaccionar amb temps suficient. 

f) Fer arribar la documentació dels punts de Govern que van al Ple com a 

mínim tres dies abans del dia de la Comissió Informativa. 

g) Fer que el Pla d’Acció Municipal (PAM) sigui un document obligatori a 

presentar pel Govern Municipal en el termini màxim de 6 mesos des de la 

conformació del nou Ple. El PAM ha de ser debatut i consensuat amb la resta 

de forces polítiques i la ciutadania, mitjançant un procés participatiu específic, 

i l’ha d’acabar aprovant el Ple municipal. Totes les accions del PAM han 

d’incorporar el termini màxim d’execució i la relació dels responsables de la 

seva aplicació. Anualment, el Govern Municipal ha d’informar al Ple de 

l’Ajuntament i també al conjunt de la ciutadania del grau de compliment del 

PAM. 

h) Assegurar que totes les propostes de modificacions pressupostàries es 

facin arribar a tots els grups municipals per escrit com a mínim 10 dies abans 

del ple, especificant clarament el seu motiu i objectiu. 

i) Fer complir la normativa que obliga a tots els Grups Municipals a informar 

anualment la Intervenció Municipal de l’Ajuntament sobre el destí dels diners 

públics rebuts en concepte de grup municipal. Aquesta informació s’hauria 

de fer pública al web de l’Ajuntament. 
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j) Permetre i fomentar la participació dels grups municipals en la redacció dels 

plecs de condicions, barems i documents relatius a: concursos, contractacions, 

concessions, subvencions, convenis de serveis, obres i encàrrecs a empreses i 

entitats, contractació de personal, etc. 

k) Assegurar que els Grups Municipals de l’oposició reben amb detall tots els 

estudis, informes, etc., encarregats per l’Ajuntament, incloent informació com 

el motiu, l’objectiu, el cost, calendari, etc., en el moment de contractar-los, tal 

i com estableix la moció d’ACR de novembre de 2004 aprovada per 

unanimitat. 

l) Facilitar als Grups Municipals de l’oposició l’accés directe als tècnics 

municipals per a poder realitzar consultes ràpidament i àgil. 

Acció 327. Potenciem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dotant-la de majors recursos 

humans i incrementant substancialment l’espai físic disponible, a fi i efecte 

d’atendre amb més agilitat, comoditat i eficiència a la ciutadania. Tanmateix, cal 

fomentar la comunicació telemàtica amb l’OAC a través del portal digital municipal, 

amb la finalitat de reduir el nombre de tràmits presencials i minvar la càrrega de 

treball que suporta actualment l’espai físic de l’OAC.   

Acció 328. Impulsem la Sindicatura de Greuges Municipal, garantint la seva continuïtat i la 

dotació dels recursos humans, materials i d’equipament necessaris per al correcte 

desenvolupament de les seves funcions en defensa dels interessos de la ciutadania. 

Tanmateix, garantim que la Sindicatura de Greuges pugui donar comptes al 

Ple de l’Ajuntament una vegada per trimestre, per tal que els grups municipals 

siguin coneixedors de la tasca que desenvolupa i de les peticions que tramita la 

Sindicatura.  

Acció 329. Creem una comissió municipal de seguiment del compliment de les mocions 

que aprova el Ple de l’Ajuntament, que asseguri que es duen a terme Aquesta 

comissió ha de definir la metodologia de seguiment dels acords, i ha de garantir 

que, entre d’altres qüestions, les mocions incloguin la següent informació: 1) les 

regidories o àrees responsables del compliment de la moció; 2) el calendari 

d’execució que permeti el seguiment del seu compliment; 3) en cas que la resolució 

adoptada requereixi d’una despesa o una inversió econòmica, la partida 

pressupostària a la que s’imputarà aquesta despesa o inversió i el compromís de 

finançament per a dur a terme l’acord. 

Acció 330. Potenciem un procés de “Pressupostos Participatius” per a la definició del 

pressupost municipal, totalment obert a la ciutadania i políticament vinculant, 

basat en els punts següents: 

a) Atès que seria molt complex realitzar uns procés participatiu que abasti la 

totalitat del pressupost municipal, proposem que la ciutadania pugui participar 

decidint aquella part del pressupost que es destina a les inversions, exceptuant 
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aquelles actuacions en què la gestió no és municipal sinó que depèn d’altres 

administracions. 

b) Presentar la proposta de Pressupostos i Ordenances amb dos mesos d’antelació 

per assegurar que hi ha prou temps per estudiar els documents i debatre’ls. 

c) Acompanyar els Pressupostos i les Ordenances d’una diagnosi de la situació de 

la ciutat: mancances, millores que calen, etc., i d’una memòria explicativa detallada 

que justifiqui cadascuna de les diferents partides proposades, per tal de poder 

entendre-les i valorar-les. L’objectiu és que la ciutadania pugui decidir a posteriori 

amb consciència i coneixement. 

d) Realitzar unes sessions pressupostàries explicatives obertes a tothom, prèvies al 

Ple de Pressupostos, on cada regidor responsable d’una àrea reti comptes de la 

despesa i inversions que ha fet i justificant la proposta de pressupost per l’any 

vinent. 

e) Potenciar els Consells ciutadans sectorials (Gent Gran, Joventut, Social, etc.)  i les 

assemblees de cada Districte per treballar els pressupostos participatius i canalitzar 

les propostes. 

Acció 331. Renovem a fons la pàgina web municipal i convertim-la en una veritable 

plataforma digital interactiva entre l’Ajuntament i la ciutadania. Cal que ens 

dotem d’una web municipal molt més intuïtiva que l’actual, que faciliti la interacció 

amb les persones usuàries d’aquest servei i que contingui tota la informació que 

pugui ser d’interès públic: seguiment compliment mocions, seguiment dels estudis 

i informes en marxa, estudis i informes finalitzats, pressupostos, ordenances, 

concursos públics, bonificacions, activitats, processos públics, etc.  

Acció 332. Impulsem un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per 

tal que l’Ajuntament, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), pugui 

actuar com a registre únic per a tot tipus de tràmit administratiu de l’àmbit 

municipal i autonòmic, de manera que la ciutadania de Rubí pogués tramitar a 

través de l’Ajuntament i sense haver-se de desplaçar a Barcelona aquelles qüestions 

que són competència de la Generalitat. 

Acció 333. Fem processos participatius de la ciutadania, del teixit social i del teixit 

econòmic en la definició de plans i projectes estratègics municipals, garantint 

que les decisions consensuades en el marc d’aquests processos siguin 

políticament vinculants. Per exemple, proposem la participació ciutadana real i 

políticament vinculant en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 

(POUM), del Pla de Mobilitat, del Pla d’Equipaments, o del Pla d’Inclusió Social, 

entre d’altres plans i programes. 
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Acció 334. Dotem l’Ajuntament d’una plataforma digital que fomenti realment la 

transparència total i la participació ciutadana real en relació a la gestió 

municipal, incidint en aspectes com els següents:  

a) Afegir tota la informació, el més detallada possible, sobre els pressupostos i les 

despeses generades des de l'Ajuntament (la informació que actualment es 

penja al web és molt escassa, poc detallada  i no existeix la possibilitat de poder 

ampliar les informacions de cada partida generada).  

b) Permetre l’accés lliure, simple i gratuït a qualsevol informació, dades i 

documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, 

sempre respectant la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal. 

Cal que tot el coneixement que es generi gràcies a fons públics sigui obert i per 

a tothom. 

33..44..33  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  mmuunniicciippaall  

Propostes 

Acció 335. Apostem pel procés de consolidació de la plantilla municipal.  

Acció 336. Impulsem la millora i la capacitació de la plantilla de l’Ajuntament, per tal 

d’aconseguir una administració més eficient i evitar la duplicitat de funcions amb 

serveis prestats per empreses externes. És per això que proposem la realització 

d’una auditoria de personal que s’aplicaria a la plantilla de l’Ajuntament i als 

seus òrgans descentralitzats, i l’execució d’un pla d’impuls de l’administració 

local, amb la finalitat de:  

1) conèixer la configuració i la distribució actual de la plantilla municipal: categories, 

funcions, organització en àrees i serveis, espais de treball, necessitats de capacitació 

i formació, etc.;  

2) detectar les necessitats de reorganització interna del personal municipal en 

funció de les directrius d’organització municipal que s’estableixen en aquest pla de 

treball;  

3) promoure la capacitació de la plantilla municipal per a l’adaptació constant a les 

noves necessitats i per assumir nous serveis i reptes, afavorint la formació contínua 

i el reciclatge professional si s’escau;  

4) establir un procés de promoció interna, plenament objectiu i públic, per a la 

selecció d’aquells personal municipal que s’hagi de fer càrrec de la 

direcció/coordinació de les àrees i serveis municipals, garantint que s’acabin 

escollint les persones amb més capacitats i mèrits professionals i que, en cap cas, 

aquests càrrecs siguin permanents, sinó que estiguin sotmesos a revisions 

periòdiques que permetin la necessària rotació interna;  
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5) dimensionar i optimitzar les plantilles dels organismes descentralitzats (IMPES, 

PROURSA, Finca Font del Ferro, ...) per tal de millorar els serveis que presten.  

Acció 337. Garantim l’adaptació i la capacitació contínua de l’organització municipal i la 

seva plantilla per fer front a les necessitats de col·lectius de risc, com les dones, 

les persones migrades, el col·lectiu LGTBI, la gent gran, les persones amb 

discapacitat, etc.  

Acció 338. Apostem per la remunicipalització d’una part substancial dels serveis que 

gestiona l’Ajuntament, atès que creiem que es poden racionalitzar moltes 

despeses actualment desbocades en dependre de serveis externs, i que a la vegada 

es poden prestar millors serveis, de major qualitat i de més proximitat a la 

ciutadania. Amb el valor afegir que aquesta estratègia d’actuació podria servir per 

reimpulsar l’organització interna de l’Ajuntament. En aquest sentit, proposem 

estudiar, i si és possible executar, la remunicipalització de certs serveis, com per 

exemple la jardineria, la neteja viària, la neteja d’edificis municipals, la recollida de 

residus, la recollida de mobles i trastos vells, la deixalleria, la gestió de les zones 

d’estacionament de pagament o els serveis d’informàtica (actualment el 

manteniment de les aplicacions de l’Ajuntament les duu a terme la multinacional 

T-Systems), entre d’altres, així com la realització d’estudis i informes.  

Acció 339. Promovem la formació i renovació de la cultura de treball municipal, per tal 

de facilitar el disseny i implementació de polítiques més participatives, atentes a la 

diversitat de persones que habiten la ciutat i a les diferents condicions, situacions i 

necessitats que comporten: diversitat de gènere, d'edat, funcional, d'origen, etc. 

33..44..44  LL’’eessttrruuccttuurraa  ppoollííttiiccaa  

Situació actual 

- Els partits polítics tradicionals han entès, des de sempre, les administracions 

públiques com a veritables empreses d’ocupació per als seus quadres, militants i 

coneguts, amb l’establiment de sous desmesurats per als seus electes que han 

suposat un càrrega gens menyspreable de les arques públiques.  

- Així, Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Generalitat han estat 

sotmesos a la tirania dels partits, i poques coses han estat objecte d’un acord 

unànime de les forces polítiques tradicionals, d’esquerra a dreta, com 

l’establiment de sous i retribucions dels seus càrrecs, sempre a l’inici de cada 

mandat. Sense cap mena de control ni fiscalitat externa que pogués garantir una 

mínima equitat i decència en aquests sous. Casualitat? No, d’això se’n diu 

aprofitament del sistema. 
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- Com tampoc és casual que els partits, aprofitant el control absolut del sistema 

públic, hagin alimentat les seves estructures de partit mitjançant l’establiment 

d’aberrants assignacions públiques, que des de l’administració pública han anat 

a parar als seus comptes de partit. Una altra mesura sense control extern, que es 

deixa simplement en mans dels partits. 

- Més enllà de les retribucions i assignacions directes, que caldria revisar a fons, cal 

posar en qüestió una vegada més la figura dels càrrecs de confiança, és a dir, de 

persones escollides a dit pels partits per formar part de l’estructura de direcció 

d’una determinada administració. En el cas de l’Ajuntament de Rubí, tot i que cal 

reconèixer que s’ha reduït força el nombre de càrrecs de confiança respecte a 

mandats anteriors, el seu nombre és encara significatiu, i suposa un cost 

addicional que ens podríem estalviar perfectament.  

- Com també ens podríem estalviar les figures de l’assessor o assessora dels grups 

municipals, un privilegi que s’atorga als grups municipals de l’Ajuntament per 

acord mutu de tots els partits tradicionals una vegada més.  

- Si analitzem l’estructura de costos dels càrrecs electes de Rubí, constatarem vàries 

coses: 1) que les retribucions dels regidors/es de govern estan molt per sobre 

dels sous mitjos de la plantilla laboral de l’Ajuntament, i que això suposa una 

despesa gens menor en el capítol de personal del pressupost municipals; 2) que 

el nombre de membres de govern que tenen dedicació a temps complert i, per 

tant, la major de les retribucions després de l'alcaldessa, ha estat excessiu; 3) que 

els portaveus dels grups municipals tenen una compensació econòmica 

exagerada en comparació amb les seves obligacions i dedicacions. 

Propostes 

Acció 340. Reduïm de forma substancial les retribucions actuals de tots els càrrecs electes 

de l’Ajuntament, d’acord amb la següent proposta: 

Càrrec Retribució/ 

Aportació 

actual 

Retribució/ 

Aportació 

proposada per 

ACRCUP 

Número de persones amb el càrrec 

(una aproximació segons els pactes de 

Govern que es donin, etc.). 

Alcalde/ssa 55.000€  55.000€ 1 

Regidors/es amb 

dedicació 

exclusiva 

50.400€  40.000€ 3 (Territori, Servei a les Persones i Serveis 

Centrals) 

Regidor/a amb 

dedicació parcial 

32.000€  27.000€a 6b (+3 assumides pels tres tinents 

d'Alcalde) 
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Portaveu de grup 

Municipal  

32.000€  15.000€  

(o 18.000€)c 

6d 

Regidor/a sense 

dedicació 

15.000€  15.000€ 9  

Aportació Grup 

Municipal (GM) 

   

Base 1425€  1425€  

Per regidor 475€  475€  

    

Assessor GM 15.000€  No n’hi hae  

 

a S’ha posat 27.000€ com a màxim però dependrà de les hores que faci la persona finalment, ja que jornada 

parcial pot voler dir mitja jornada o 6h/dia, etc. 

b Les regidories proposades s’especifiquen a sota, agrupades segons tres àrees dirigides pels Tinents 

d’Alcalde. 

c En el cas d’obtenir un sol regidor, la retribució passaria a ser de 18.000€, doncs s’entén que una persona 

assumiria tota la feina institucional. 

d Això és en base al número de grups polítics que hi ha actualment a l’Ajuntament. 

e Si durant un període concret i per una feina molt concreta els regidors necessitessin ajuda, es podria 

considerar cobrir la despesa amb part dels sous dels regidors, però no amb els diners que té l’Ajuntament 

destinats per a assessors de grup municipal ni amb els diners del propi grup municipal.  

Acció 341. Eliminem la possibilitat de contractar càrrecs de confiança a l’Ajuntament. Si 

calen persones per coordinar l’acció municipal o per integrar una direcció 

col·legiada de l’Ajuntament, primer que s’aprofitin els recursos humans que ja té 

l’Ajuntament, promocionant mitjançant processos oberts aquelles persones més 

capacitades. No volem càrrecs de partits que facin de comissaris polítics a 

l’Ajuntament.  

Acció 342. Eliminem la possibilitat de contractar assessors/es per als grups municipals. La 

figura de l’assessor/a de grup municipal és anàloga a la figura de càrrec de 

confiança, amb la diferència que l’assessor/a treballa només per al grup municipal. 

Però també el paga l’Ajuntament amb recursos públics. Cal destacar que ACR ha 

renunciat sempre a tenir un assessor/a grup municipal, estalviant aquesta despesa 

a l’Ajuntament, i ha estat l’únic grup municipal que ho ha fet. Amb tot, i en el supòsit 

que un grup municipal desitgés tenir un/a assessor/a, el grup municipal en qüestió,  

i no l’Ajuntament, hauria d’assumir les despeses d’aquesta persona, ja sigui a partir 

de les aportacions que ja reben els grups municipals o ja sigui a partir dels recursos 

del partit polític al que pertany el grup municipal. 
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Acció 343. Reduïm l’assignació dels grups municipals, en un import mínim del 25% 

respecte a l’import acordat en el mandat 2011-2015. Cal dir que ACR, des de la 

seva entrada a l’Ajuntament el 2003, sempre s’ha reduït l’assignació que li 

pertocaria en un percentatge mínim del 25%, arribant en algun moment al 40%. 

Aquesta decisió ha significat una reducció de despesa gens menyspreable per 

l’Ajuntament.  

Acció 344. Exigim als grups municipals de l’Ajuntament a què justifiquin de forma 

pública en què es gasten les assignacions dels grups municipals. Tal i com 

s’exigeix a qualsevol entitat de la ciutat que rep una subvenció municipal, i tal i com 

es preceptiu d’acord amb el marc legal vigent, cal que els grups municipals també 

justifiquin el destí dels recursos públics que els hi atorga l’Ajuntament, i que facin 

públiques durant els quatre anys del mandat les dades del seu balanç econòmic. 

Cal tenir en compte que només ACR ha fet públic cada any el destí de la seva 

assignació com a grup municipal, des de la seva entrada a l’Ajuntament el 2003 fins 

a l’exercici 2014. Per garantir el compliment d’aquest punt i assolir la màxima 

transparència i informació ciutadana al respecte, es proposa que els grups 

municipals, a banda de donar comptes internament a l’Ajuntament, tinguin 

l’obligació de fer públics els seus balanços econòmics a través dels següents 

procediments, sens perjudici d’aquells que els grups també estimin oportuns: 

1) Presentació dels comptes al Ple de l’Ajuntament, durant la primera sessió de 

cada any natural. 

2) Presentació dels comptes a la Sindicatura de Greuges Municipal. 

3) Publicació dels comptes a través de la pàgina web municipal.  

33..44..55  EEllss  pprreessssuuppoossttooss  ii  llaa  ffiissccaalliittaatt  mmuunniicciippaall  

Situació actual 

- Actualment el capítol 2 dels pressupostos (externalització de serveis) és major 

que el cost del capítol 1 (personal municipal).  

- A la redacció d’estudis i l’execució de certs serveis sovint hi ha duplicitats entre 

les funcions d’empreses externes i les de la plantilla municipal perquè aquesta 

última al final també ha de revisar la feina feta per les empreses externes. 

- En els dos últims anys hi ha hagut un desajustament dels ingressos i les despeses, 

cosa que ha portat a obtenir un important superàvit, però també una important 

pressió fiscal (per les característiques de Rubí, el conjunt d’impostos i taxes – 

impost vehicles, plusvàlues, etc. – és força elevat). 
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- En els últims anys s’ha aconseguit reduir substancialment el deute de 

l’Ajuntament. Tot i això, continua estant per sobre del 50% dels ingressos 

corrents. 

- L'Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha estat 

efectiu, però també força car amb la gestió i la recaptació dels impostos 

municipals (amb errors en el cobrament de diversos impostos i taxes). 

- Un percentatge de les mesures anticrisis realitzades fins ara sovint es poden 

considerar manteniment (ex: arreglar voreres) més que no pas mesures de caire 

estructural que donin solucions a llarg termini. 

- Tot i que s'ha engegat un procés de millora, continua existint una gran 

arbitrarietat i manca de criteris equitatius en l'atorgament de subvencions 

municipals per a les entitats i associacions de Rubí. 

Propostes 

Acció 345. Reestructurem a fons el pressupost municipal en funció de les següents 

prioritats: 

a) reducció dràstica d’aquelles partides de despesa vinculades amb l’estructura 

política de l’Ajuntament: càrrecs electes (de govern i d’oposició), grups 

municipals, càrrecs de confiança, directors/es d’elecció per part del plenari i 

assessors/es de grups municipals; 

b) reducció dràstica d’aquelles partides de despesa relatives a la representació 

dels càrrecs electes i a la propaganda interessada de caràcter institucional. 

Aquesta reducció no ha d’afectar, en tot cas, a la necessària difusió d’aspectes 

municipals d’interès per a la ciutadania, com ara processos participatius, 

pressupostos municipals, bonificacions i exempcions en la fiscalitat municipal, 

serveis públics (escoles bressol, Escola de Música, Escola d’Art, Biblioteca, ...), 

agenda cultural, etc.; 

c) reducció dràstica de les partides destinades a l’encàrrec d’estudis, projectes 

externs i consultoria diversa, que es poden assumir en gran part des dels 

mateixos departaments municipals; 

d) reducció de les partides destinades a consums d’aigua, energia i materials, amb 

una major racionalització del funcionament intern d’equipaments i 

instal·lacions municipals;  

e) revisió dels contractes dels principals serveis externalitzats (recollida de residus, 

neteja viària, manteniment de l’arbrat viari i de parcs i jardins, etc.), reduint les 

partides de despesa que es vinculen a aquests contractes com a conseqüència 

d’una optimització a fons dels serveis  i fins i tot de la progressiva 

remunicipalització en determinats casos.  
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f) revisió dels convenis amb entitats, per racionalitzar determinades despeses que 

són excessives i de difícil justificació (cas per exemple del conveni del Casino), 

i optimitzar així els recursos públics que es destinen al teixit associatiu de la 

ciutat.    

g) increment de les partides de despesa adreçades a la millora de les condicions 

socials i humanes de les persones més necessitades de la població de Rubí; 

h) increment substancial dels ingressos derivats de la gestió dels residus 

municipals, ara per ara molt escassos tenint en compte que la recollida selectiva 

no arriba al 30% del total de deixalles generades a Rubí. Aquest increment 

estaria vinculat a un canvi radical en el model de gestió dels residus municipals, 

que maximitzi la recollida selectiva i per tant les aportacions econòmiques 

externes a les que tenim dret, com ara la del retorn del cànon per la recollida i 

tractament de la fracció orgànica, les dels convenis d’ECOEMBES i d’ECOVIDRIO 

entre d’altres sistemes integrats de gestió, o les de la venta directa de materials 

reciclables.  

i) cerca de noves fonts d’ingressos, com podrien ser, per exemple, els que es 

derivarien de l’establiment de taxes a les companyies de distribució elèctrica 

d’acord amb el que va fixar a la Declaració de Rubí.  

Acció 346. Incidim en la reducció del deute de l’Ajuntament a través de l’ampliació i de 

la fiscalització exhaustiva del Pla de Racionalització i Eficiència Municipal 

vigent, sense que això condicioni, en qualsevol cas, la cobertura de les 

necessitats de la ciutat i de la ciutadania. La fita seria generar, amb el temps, 

estalvi suficient per poder fer noves inversions d’interès públic sense haver-se 

d’endeutar amb els bancs tot demanant nous crèdit, així com reduir de forma 

progressiva l’elevada pressió fiscal actual.  

Acció 347. Revisem a fons i ampliem els plans econòmics locals de xoc contra la crisis, 

integrant les següents prioritats:  

a) mesures que tinguin un impacte de tipus estructural; 

b) mesures que fomentin el canvi de model econòmic i productiu (formació, 

ajudes a la petita i mitjana empresa, foment de cooperatives i microempreses, 

etc.);  

c) mesures que contribueixin a pal·liar l’exclusió social, consensuades amb les 

entitats socials locals. 

Acció 348. Reivindiquem davant de les administracions superiors un nou model de 

finançament per als Ajuntaments, que permeti prestar els serveis amb garanties 

i evitar anar augmentant la pressió fiscal als ciutadans. 

Acció 349. Revisem taxes municipals com la de l’aigua o les escombraries segons criteris 

socials i ambientals, incloent la possibilitat de bonificacions i apostant per una 

fiscalitat progressiva.  
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Acció 350. Estudiem a fons l’anul·lació del conveni de gestió i recaptació de taxes i 

impostos municipals signat amb la Diputació de Barcelona. Creiem que és 

absolutament necessari que l’Ajuntament torni a assumir la gestió i la recaptació 

dels impostos i de les taxes municipals, atès que es podria generar un estalvi anual 

d’1.300.000 €. Només es cediria a la Diputació la recaptació executiva. 

33..44..66  LLaa  ccoommuunniiccaacciióó  ppúúbblliiccaa  ii  llaa  ssoocciieettaatt  ddee  llaa    iinnffoorrmmaacciióó    

Situació actual en relació a la comunicació pública 

- La comunicació pública municipal continua presentant dèficits importants que cal 

abordar, especialment des del punt de vista de la necessària independència amb 

què han d'operar els mitjans públics municipals, factor clau en la definició d'unes 

polítiques públiques locals de comunicació que mai s'han definit a Rubí.  

-  En aquest sentit, per exemple, el butlletí municipal "La Ciutat", principal mitjà 

municipal escrit, és elaborat pel Gabinet de Premsa vinculat de forma directa a 

l'Alcaldia; de manera que s'ha convertit, dissortadament, en una simple (i cara) 

eina de propaganda al servei dels partits que governen la ciutat. "La Ciutat" podria 

esdevenir un preuat element de comunicació pública realment  institucional, 

imparcial i plural, obert a totes les sensibilitats de la ciutat i pensat com un mitjà 

clau per canalitzar informació d'interès per a la ciutadania que genera 

l'Ajuntament.  

- Pel que fa a Ràdio Rubí, una de les ràdios municipals deganes de Catalunya, ha 

estat majoritàriament sota direccions personificades en polítics o càrrecs de 

confiança política dels governs municipals, que han fet impossible aplicar criteris 

professionals i consensuats institucionalment per tots els grups municipals. En tot 

cas, una situació certament lamentable que ha servit sovint per qüestionar la 

necessària credibilitat de Ràdio Rubí, tot i que l'emissora municipal ha estat canal 

de difusió directa de les activitats de nombroses entitats, tant culturals, com 

esportives o confessionals, a través dels programes de col·laboradors que s'han 

succeït en les seves programacions.    

- Seguint amb Ràdio Rubí, cal destacar també les deficiències dels espais que 

actualment ocupa a la planta baixa i a la planta soterrada del Complex Cultural 

de l'Escardívol, en una zona inundable i sense sortides d'emergència, a més de 

limitacions d'espai físic i de problemes de climatització que pateix en general 

l'edifici. Respecte als problemes de cobertura del senyal analògic de la Ràdio a 

tot el territori local, factor fonamental sobretot en casos d'emergència, després 

de 10 anys s'ha aconseguit finalment ubicar un nou centre emissor que garanteix 

aquesta cobertura total del municipi.  
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- Per finalitzar l'apartat de Ràdio Rubí, cal recordar que durant el mandat 2011-

2015 s'ha dissolt l'Institut Municipal de Comunicació (IMCO), figura de gestió del 

mitjà, i s'ha creat l'Organització Especial Descentralitzada (OED) Rubí Serveis de 

Comunicació Audiovisual. Aquest ens, tot i que sense personalitat jurídica pròpia, 

permet l'aplicació de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya a Rubí, amb el 

funcionament d'un Consell Assessor i Consultiu ja constituït, restant pendent, 

però, la definició de la direcció del mitjà, que haurà de tenir el suport de dos 

terços del Ple municipal.  

- Els dèficits en la comunicació pública municipal es posen també en evidència en 

la manca, fins al moment, d'un Consell Local de Comunicació, entès com un òrgan 

director plural i transversal, participat pels diversos grups municipals de 

l'Ajuntament i també pel teixit econòmic i social de la ciutat, que hauria de 

consensuar les directrius de la comunicació pública a nivell local i que hauria de 

ser el garant de la independència dels mitjans municipals, actualment Ràdio Rubí 

i la Ciutat. La constitució d'aquest Consell ja es va preveure l'any 2006, quan es 

va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana, però la desídia i la manca 

d'interès dels diversos governs que ha tingut la ciutat d'aleshores ençà, amb la 

participació de PSC, CiU i ERC, ha impedit que a hores d'ara disposem d'aquest 

òrgan clau per a la comunicació pública municipal. 

- Tanmateix, la poca consideració envers la comunicació pública municipal dels 

governs de torn s'ha posat de manifest amb l'elevada concentració de recursos, 

tant econòmics com humans, del Gabinet d'Alcaldia, des d'on s'ha pretès 

controlar i filtrar la informació pública que rebia la ciutadania i també influir en 

els mitjans públics municipals.  

Propostes en relació a la comunicació pública 

Acció 351. Creem el Consell Local de Comunicació, tal i com preveu el Reglament de 

Participació Ciutadana i divisió en Districtes aprovat el 2006. Aquest Consell 

hauria de ser un òrgan director plural i transversal, participat pels diversos grups 

municipals de l’Ajuntament i també pel teixit econòmic i social de la ciutat, i hauria 

de tenir com a finalitat essencial la conformació i el desenvolupament de la política 

municipal de comunicació, sota els principis irrenunciables de l’autonomia respecte 

dels interessos polítics, la pluralitat, l’equitat i el rigor informatiu, i hauria de regular 

tota la informació que es publiqui des de l’Ajuntament a nivell institucional. 

Tanmateix, i gràcies a llur composició equitativa, hauria de ser el garant del 

funcionament independent dels mitjans municipals, actualment Ràdio Rubí, el 

butlletí “La Ciutat”, la pàgina web i les xarxes socials municipals. En el cas concret 

de “La Ciutat”, aquest Consell faria també les funcions de consell editorial del 
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butlletí municipal, evitant l’ús partidari d’aquest mitjà de comunicació per part dels 

governs municipals de torn.  

Acció 352. Revisem a fons i potenciem el butlletí municipal “La Ciutat”, convertint-lo en 

un mitjà destinat exclusivament a servir informació d’interès per a la 

ciutadania, i introduint canvis radicals en la seva edició, maquetació i 

distribució. Cal defugir de la percepció de revista al servei del govern de torn, amb 

una visió molt parcial de la realitat de la ciutat. Cal convertir “La Ciutat” en el butlletí 

de la ciutadania, amb informació d’interès de l’Ajuntament que afecti directament 

la gent (fiscalitat, resolucions del plenari, obres, talls de carrers, etc.) i també del 

teixit socioeconòmic (programa d’activitats, subvencions, activitats formatives, 

opinions, etc.). Tanmateix, s’ha d’optar per formats de publicació més econòmics i 

ecològics, i per una periodicitat de distribució mensual o adaptada als continguts. 

I s’ha de municipalitzar de nou la seva maquetació, actualment contractada a una 

empresa externa. Respecte a la seva distribució, volem que s’aposti per la 

participació d’una entitat o centre d’integració social de la ciutat, a la que 

s’encarregui la tasca de repartir “La Ciutat” i d’encartar-hi altra informació municipal 

o de Rubí que pugui ser d’interès públic. Aquesta tasca la podria assumir, per 

exemple, la Finca Font del Ferro en el marc del projecte d’impuls d’aquest 

equipament municipal. Més enllà de l’edició en paper, és bàsic que “La Ciutat” 

també tingui una edició digital, amb continguts més actualitzats que els de la 

revista, i que es potenciï la seva distribució digital via subscripció prèvia.  

Acció 353. Revisem a fons els objectius, els equipaments i el model organitzatiu, de 

funcionament i de formats de Ràdio Rubí, en el marc del contracte programa 

a què obliga l’aplicació de la Llei de l’Audiovisual, per consolidar la seva 

configuració com a multiplataforma de continguts informatius i de 

participació ciutadana, complementant-se amb les ofertes privades de Diari 

de Rubí i Rubitv. En tot cas, cal optimitzar la difusió de Ràdio Rubí, tant analògica 

com digital, i la seva utilització per part de la ciutadania. I cal dotar Ràdio Rubí d’uns 

equipaments adients per tal de garantir la seva funció pública essencial, optimitzant 

en tot cas els recursos econòmics disponibles i cercant vies alternatives de 

finançament.   

Acció 354. Incrementem la dotació de panells municipals per a la difusió d’activitats 

d’entitats i de l’Ajuntament, com a canal complementari de la difusió de la 

informació institucional i ciutadana que fan els mitjans de comunicació tant 

públics com privats. La dotació actual és molt baixa i no cobreix les necessitats 

que tenen especialment les entitats per donar a conèixer les seves activitats entre 

la població. Cal col·locar molts més panells dels que ja tenim, i s’ha de controlar 

que es facin servir com a cartelleres d’informació pública i municipal, i no 

d’empreses privades.  

  



 Pla de treball de l’AUP / 2015-2019  

 Document aprovat per l’assemblea de 10/04/2015  

L’AUP té el suport de:    

148 

Situació actual en relació a la societat de la informació 

- Rubí compta amb un Pla Director de la Societat de la Informació des del mandat 

2003-2007, però no s’han destinat els recursos necessaris per tal d’aplicar aquest 

Pla en el període previst. A més, no s’ha aconseguit la implicació de sectors i 

operadors privats per col·laborar amb l’administració local en aquestes 

actuacions. 

Propostes en relació a la societat de la informació 

Acció 355. Revisem i actualitzem Pla Director de la Societat de la informació de Rubí.  

Acció 356. Creem una agenda digital d’activitats promogudes per les entitats i 

l’Ajuntament. Dins de la plataforma digital municipal, cal que hi hagi, en un espai 

ben visible i fàcil de trobar, una agenda digital amb totes les activitats que es vagin 

organitzant a la ciutat, siguin de les entitats o del mateix Ajuntament. Els continguts 

de l’agenda digital s’han d’anar omplint des de principis d’any i amb la màxima 

antelació possible, per tal de facilitar la difusió de les activitats entre la ciutadania i 

també la coordinació entre entitats i Ajuntament, especialment per evitar la 

coincidència d’activitats potents en els mateixos dies i horaris. La informació 

d’aquesta agenda digital es pot incloure en format paper dins del butlletí municipal 

“La Ciutat”, per tal que arribi a tota aquella gent que no té accés a internet.  

Situació actual en relació al programari lliure 

- Actualment hi ha alguns Telecentres municipals, com el de la Torre Bassas o el 

del Rubí+D, que disposen d'ordinadors amb sistemes operatius GNU/Linux i amb 

programari lliure, però la resta, que són la gran majoria, continuen operant amb 

Windows i per tant necessiten llicències de pagament.  

- A banda dels elevats costos econòmics que això suposa, la realitat actual fa que 

els Telecentres municipals siguin altament dependents dels programaris de 

pagament, els quals, i per una clara lògica crematística, obliguen a les persones 

usuàries a comprar periòdicament les seves actualitzacions. Per la qual cosa, la 

promoció del programari lliure és realment escassa i lluny del que seria desitjable. 

- D’altra banda, cal lamentar que els equips informàtics de la plantilla municipals 

també funcionen amb sistemes operatius i eines ofimàtiques de Microsoft, per 

tant amb llicències de pagament. Una despesa i una dependència innecessària 

actualment ja que disposem de sistemes operatius i programaris lliures que 

cobreixen les mateixes necessitats que els de pagament (GNU/Linux, Libreoffice, 

Mozilla, etc.). 
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Propostes en relació al programari lliure 

Acció 357. Fomentem la generalització dels programaris lliures als ordinadors de tots els 

Telecentres municipals, els quals operen, majoritàriament, amb sistemes 

operatius i programaris de pagament. 

Acció 358. Fomentem la incorporació dels programaris lliures als ordinadors de la 

plantilla municipal. Abans de renovar llicències privades de pagament, com ara 

Windows i Office, s’ha de valorar fermament l’actualització dels equips informàtics 

de la plantilla amb programaris lliures d’aplicacions i funcionalitats equivalents, 

amb la finalitat d’evitar la dependència de les llicències privades i reduir els elevats 

costos que suposa el seu manteniment i renovació permanent. A la vegada, aquesta 

mesura permetria fomentar la indústria del programari lliure i també una major 

competitivitat dels potencials proveïdors de programes i sistemes informàtics. I 

permetria que l’Ajuntament no depengués d’un únic proveïdor.  

Acció 359. Fomentem la substitució de les aplicacions de gestió de l’administració local 

per aplicacions amb llicències lliures, sempre que això sigui factible i que no 

comprometi la seguretat del sistema. El seu codi font es farà públic per a què 

qualsevol empresa o ciutadà  pugui participar, en igualtat de condicions, en les 

millores dels programes de l'administració.  

Acció 360. Promovem una xarxa d'internet oberta, lliure i neutral, per a què les persones 

residents o treballadores de Rubí puguin accedir a la xarxa en gran part del 

territori. Aquesta promoció es pot fer col·laborant amb la fundació Guifi.net, com 

per exemple han fet molts petits municipis d'Osona, o com ha fet l'Ajuntament de 

Berga. Amb aquesta xarxa es pot oferir internet públic des de tots els equipaments 

municipals, i des d'altres punts d'interès per la ciutat (estacions de ferrocarrils, 

polígons, ...). 

Acció 361. Prioritzem la reutilització i l’aprofitament per tercers dels equips informàtics 

de la plantilla municipal i dels telecentres quan aquests es renoven i queden 

en desús. Regularment es van substituint els equips informàtics de les 

dependències municipals i dels telecentres. Sovint, aquests equips encara es 

podrien aprofitar per altres persones, entitats, col·lectius, etc., de dins o de fora de 

la ciutat, però moltes vegades es gestionen directament com a residus. És per això 

que demanem que en els contractes amb els proveïdors d’equips informàtics 

s’estableixi l’obligació de condicionar aquests equips per a la seva reutilització 

aprofitament posterior, i que l’Ajuntament els cedeixi a gent, entitats, col·lectius, 

etc., a qui els faci falta.  

 

 


