Propostes de l’AUP - Pressupostos 2019
Àmbit

Proposta al pressupost de 2019

Proposta al pressupost de
2018

Proposta al pressupost de
2017

Feminismes

Crear Observatori de Gènere
(febrer 2018)

Protocol agressions
masclistes a les festes (juliol
2016) + Campanya Rubí
lliure de publicitat sexista
(novembre 2016)

Habitatge

Pla integral de foment de la
5 milions en inversió en els
masoveria urbana, stock d’eines propers 2 anys (dossier
i treballadors qualificats
d’Habitatge maig 2017)
(setembre 2018)
2.5 milions en inversió adquisició
o promoció habitatge públic.

Recàrrec de l’IBI dels pisos
buits dels grans tenidors
(Pressupost 2017)

Sobirania
alimentària

Proposta al pressupost
de 2016
Centre
d’Autoempoderament
Feminista (novembre
2015)

Programa contra el
malbaratament d’aliments
(Moció febrer 2016)

Sobirania cultural

Ampliació i reorganització dels
serveis de la Biblioteca Municipal
+ Pla municipal de biblioteques

Ampliació i reorganització
dels serveis de la Biblioteca
Municipal + Pla municipal de
biblioteques (Pressupost
2017)

Sobirania educativa

Incorporar programa natació
escoles

Programa de natació a
l’escola (moció febrer 2016)

Accessibilitat

Adaptació i millora de l’aspecte
de la passera dels FGC
(Pressupost 2017)

Adaptació i millora de
l’aspecte de la passera dels
FGC (Pressupost 2017)

Mobilitat

Pla de Mobilitat Sostenible

Celebració de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i

Protocol de ciutat
inclusiva (compromís
Marta Garcia)

Pla de Mobilitat Sostenible
(Pressupost 2017)
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Celebració de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i foment de
la participació ciutadana en
matèria de mobilitat a Rubí

foment de la participació
ciutadana en matèria de
mobilitat a Rubí (moció juny
2017) + Programa “Bus a
peu” (juny 2017)

Programa “Bus a peu
Patrimoni

Pla de Restauració del Patrimoni
Local de tituralitat municipal.
Conjunt torres Massana.
Recuperació antics cinemes i de
la casa plaça Doctor Pearson.

Informació d’interès històric
local a la via pública (moció
setembre 2016)

Aplicació de gestió del
patrimoni (moció 2015
intervenció, conservació i
difusió del patrimoni)

Medi Ambient

Destinació d’un 0,5% de l’IBI a
projectes de conservació del
medi ambient (moció abril 2018)
Pla director riera
Creació del Servei de Natura i
Ruralitat + Pla de manteniment
de boscos

Ampliació de la plantilla del
servei de Medi Ambient
(segons RLT 2016, quedava
1 plaça per cobrir, tècnic
d’acció ambiental)
(Pressupost 2017)

Creació del Servei de
Natura i Ruralitat + Pla
de manteniment de
boscos (mocions 2015)

Extractives i
abocadors

Sancions a camions de més de
12 metres que passen pel camí
d’Ullastrell + Que l’Ajuntament
no treballi amb empreses no
autoritzades (moció juliol 2018)

Aplicació del PE d’Extractives
i contractació del Tècnic
d’Inspecció d’Activitats (es va
demanar la revisió i
reinterpretació de les
llicències del Sànchez a Can
Carreres) (Pressupost 2017)

Residus

Estudi de la internalització del
servei de neteja viària i recollida
de residus + Pla Local de
Residus i implantació porta a
porta (gener 2018)

Auditoria del compliment del
contracte de recollida de
residus (moció febrer 2017)

Campanya de prevenció de
residus (plec de condicions
diu que ho faci l’empresa, és
absurd) (Pressupost 2017)

Municipalitzacions

Estudi de municipalització dels
serveis pendents de licitació

Salaris dignes i equitatius del
personal de les escoles

Deixalleria, Manteniment de
Zones Verdes (FFF) i Grua

Estudi de
municipalització dels
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bressol municipals (moció
Podemos juny 2017) +
Auditoria del compliment del
contracte de recollida de
residus (moció febrer 2017)

Municipal (Pressupost 2017)

serveis

Estudi precarietat laboral a
Rubí (moció març 2017)

Adquisició de sòl industrial
per instal·lar un viver de
cooperatives

Paquet de mesures
d’impuls a l’ocupació

Treball.promoció
económica.

Adquisició de sòl industrial per
instal·lar un viver de
cooperatives

Sobirania financera

Transició a treballar amb Banca
ética. Mínim 100% pressupost
servei de cooperació

Planejament i
urbanisme

Parc Agrari (PEU protecció SNU
Parc Agrari (PEU protecció
que senti les bases del futur Parc SNU que senti les bases del
Agrari)
futur Parc Agrari, moció
gener 2017)

Participació
ciutadana

Panells informatius a la xarxa de
centres cívics, equipaments
culturals i esportius (moció març
2017)

Panells informatius a la xarxa Revisió del ROM i del RPC
de centres cívics,
(moció 2016, amb ERC, ICV,
equipaments culturals i
PDeCAT i VR)
esportius (moció març 2017)

Serveis funeraris

Regulació preus via ordenances
fiscals (moció febrer 2017)

Regulació preus via
ordenances fiscals (moció
febrer 2017)

Urbanitzacions

15% de pressupost d’inversions
destinat a urbanitzacions

15% de pressupost
d’inversions destinat a
urbanitzacions (moció març
2017)

Escoles bressol

Estudi municipalització de les
escoles bressol externalitzades

Salaris dignes i equitatius del
personal de les escoles
bressol municipals (moció
Podemos juny 2017)

Moció banca ètica (2015,
amb ERC)
Redacció i implementació del
Pla Especial Urbanístic de
conservació i protecció del
SNU (moció 2016)
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Planejament i
urbanisme
(Ca n’Oriol)

Aturar obres del Parc de Ca
n’Oriol i procés participatiu (abril
2018)

Cicle de l’aigua

Col·lectors de la conca 2 i 3
connectats amb la depuradora
(juny 2018)

Municipis
antirracistes

Guia d’actuació contra actituds
racistes, discriminatòries i
xenòfobes (Rubí Acull, juny
2018)

Ciutadania

Dret a vot de les persones
residents (setembre 2018) i als
immigrants (octubre 2018) - no
sé si té afectació al Pressupost

Animals

Millora del servei de recollida i
tinença d’animals perduts
(octubre 2018)

Equipaments

Acabar i aplicar del Pla
d’Equipaments 2016-2019
Recuperació d’equipaments com
els Antics Cinemes (PSC ho han
eliminat dels pressupostos,
apareixia en anys
anteriors...caldria saber a on
destinen els diners que abans
anaven a Antics cinemes)

Restricció del trànsit
rodat + camí adaptat
(moció 2015)
Ciutats antifeixistes (moció
abril 2016)

Ciutats antifeixistes
(moció abril 2016)

Banc d’ADN d’animals
domèstics (moció octubre
2016, amb ERC)

Banc d’ADN d’animals
domèstics (moció octubre
2016, amb ERC)
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