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L
’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) som una 
candidatura assembleària, oberta i municipalista, 
que funciona des 
del consens en les 

diferències, el compromís amb 
Rubí i el convenciment que, 
només si ho fem plegades, podem 
transformar la nostra ciutat! 

1. No entenem la política com una 
professió: a l’AUP limitem els 
mandats.

2. Tenim el projecte Retorn Social

3. Reduïm els sous dels càrrecs electes i l’assignació als 
grups municipals, suprimim els càrrecs de confiança i 
els assessors dels grups municipals

APOSTEM PEL PROJECTE DEL CRAC

Durant tot el mandat 2015-2019 l’AUP ha ingressat 
136.800€, dels que 91.200€ han estat destinats al lloguer 
del Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC), 
situat al c/Sant Joan, 1 (centre de Rubí). El CRAC és un 

espai que té per objectiu promoure i dinamitzar la vida 
associativa, cultural i d’oci a la ciutat. Des del 2011 l’AUP 

ha fet una aposta per aquest 
equipament, on hi pots venir 
a fer tallers i altres activitats! 
(més informació a https://www.
elcracrubi.wordpress.com).

PROGRAMA RETORN 
SOCIAL DE l’AUP

Durant el mandat 2015-2019 el 
portaveu de l’AUP ha renunciat a 
part del seu sou, deixant un total 

de 34.400€ que es destinen a projectes socials de la 
ciutat, en el marc del programa “Retorn social”. 

Els projectes que de moment han rebut el suport de l’AUP 
s’han escollit en el sí de l’assemblea seguint els següents 
criteris: projectes locals (Rubí), cooperatiu o d’economia 
social, d’inserció laboral de col·lectius vulnerables o que 
cobreixin necessitats bàsiques de col·lectius vulnerables, 
amb accions en vigor, amb necessitats futures tangibles i 
quantificades, i amb un impacte directe a la ciutat. 

Des del 2011 hem 
apostat pel CRAC, 
un espai cultural 
alternatiu obert a 

tothom

Ecobodum 

6.000€ al projecte d’horts socials 
d’Ecobodum per comprar un trac-
toret i una cambra frigorífica.

Associació Cultural Aiki-
do Soley

1.000€ al projecte Associació Cul-
tural Aikido Soley per formar a jo-
ves en risc d’exclusió social en l’art 
de l’Aikido.

Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals

10.000€ en obres de millora del 
CRAC 

RETORN SOCIAL

QUI SOM I COM FUNCIONEM?

Recuperem l’Ajuntament com a assemblea de 
representants de la ciutadania

Pots venir al CRAC a 
fer tallers durant la 
setmana, vermuts 
musicals els dissab-

tes, i a moltes altres activitats.  
Fes-te sòci/a i participa!
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A l’AUP creiem que cal anar recuperant 
progressivament la gestió de tots aquests 
serveis públics municipals i internalitzar-ne la 
gestió per tal de garantir condicions laborals 
dignes per a totes les persones que hi treballin, 
millorar els serveis i abaratir-ne el cost.

Amb aquest horitzó clar, som conscients 
que alguns serveis són més senzills de 
municipalitzar que d’altres i que en alguns 
casos serà molt difícil (ex. aigua - amb 
contracte vigent fins al 2044) i en d’altres 
caldrà teixir aliances amb municipis propers 
per assumir el volum de la despesa i compartir 
costos (ex. recollida de residus). 

PER QUÈ APOSTEM PER LA GESTIÓ 
DIRECTA?

Amb una gestió directa dels serveis públics 
tenim clar que aquests serien més eficients, 
més justos  amb les persones que els presten 
i que posarien els interessos dels rubinencs i 
rubinenques al centre (i no el lucre privat). 

A més, el control directe per part de 
l’Ajuntament hauria de permetre universalitzar 
l’accés d’alguns serveis, garantint-los per a les 
persones en situació més precària. Així mateix, 
la internalització també permet el control i la 
participació popular en la planificació i la gestió 
del servei si s’estableixen els mecanismes 
adients.

LA NOSTRA APOSTA:

Recuperar la gestió directa de tots els serveis 
bàsics possibles per tal d’assegurar la seva 
qualitat i sostenibilitat econòmica. Quins 
serveis són assumibles per l’ajuntament en 
el proper mandat?: Deixalleria municipal, grua 
municipal, control zones blaves aparcament, 
escoles bressol i manteniment de zones 
verdes. El nostre compromís és assolir el 
màxim de qualitat i sostenibilitat en els serveis 
públics, assegurant els drets de la ciutadania i 
de les treballadores que els presten.

Cal un bon control de les empreses que 
treballen per a l’Ajuntament, amb auditories 
internes i externes que assegurin la qualitat 
dels serveis quan no sigui possible la gestió 
directa d’aquests.  Establir progressivament als 
plecs de condicions dels serveis externalitzats 
un criteri d’equiparació salarial amb empleats 
públics que facin funcions similars per a totes 
les persones que treballin indirectament per a 
l’Ajuntament de Rubí, intentant garantir així la 
dignitat de les persones que presten aquests 
serveis bàsics per a la ciutat i la vida de la seva 
població.

Introduir clàusules feministes i socials a 
tots els plecs de condicions dels serveis 
externalitzats, de compliment auditable per 
l’Ajuntament i que puguin ser causa justificada 
de rescissió del contracte.

Per una ciutat 
saludable, sostenible i 
per a totes

P
ràcticament la meitat 
del terme municipal 
de Rubí és sòl no 
urbanitzable, i cal 

posar en valor i promocionar 
aquest valor afegit, integrant 
la ciutat al seu entorn natural i 
rural, i viceversa, perquè tota la 
ciutadania se’n faci responsable 
i el pugui gaudir. Però també cal 
aplicar un model de gestió que 
asseguri la preservació d’aquest 
entorn i la biodiversitat, entenent 
que el canvi de model contribuirà 
també a millorar la qualitat de vida 
a tot el planeta (canvi climàtic, 
presència de plàstics, etc). Volem 
un urbanisme que posi el focus en 
les persones. Fem una ciutat en 
la que puguem viure i desplaçar-
nos de forma segura, còmoda 
i saludable, reduint el soroll i la 
contaminació. 

1. Apliquem el porta a porta 
per tal de millorar la recollida 
selectiva.

2. Despleguem i fem un pla de 
manteniment de la Xarxa 
de Camins desenvolupada 
per entitats de Rubí. Volem 
destinar més recursos a la 
gestió del sòl no urbanitzable.

3. Creem una xarxa 
d’infraestructura verda que 
sigui el pulmó de la nostra 
ciutat: incrementem el 
nombre d’arbres i vegetació a 
l’entorn urbà i fem-ne un bon 
manteniment, recuperem el 
Golf com a parc interurbà, fem 
un gran parc interurbà a Sant 
Genís, etc...

4. Desenvolupem un Pla 
Urbanístic d’Ordenació 
Municipal (POUM) que 
es regeixi per criteris de 
sostenibilitat i de prevenció i 
adaptació al canvi climàtic.

5. Ampliem les zones pacificades 
de trànsit a tota la ciutat, 
posant el focus als entorns 
escolars.

6. Seguim lluitant per tancar 
l’abocador de Can Carreras i 
evitar l’obertura de Can Balasc.

SERVEIS

GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS

TERRITORI

Actual camp de golf de 
Can Sant Joan, que 
volem recuperar com 
a parc interurbà
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N
o és cap novetat que Rubí té mancances pel 
que fa a l’oferta de certs serveis socio-cultu-
rals, però tampoc és cap secret que disposem 
d’un gran nombre d’equipaments municipals 

que, malauradament, o bé estan en desús (per exemple 
la Torre Salduba o els Antics Cinemes) o bé el seu ús no 
és el més òptim (l’Ateneu o certs edificis que acullen a les 
associacions de veïns). També hi ha equipaments que no 
responen a les necessitats dels seus usuaris i alguns que 
no en garanteixen la seva seguretat (local on es reunei-
xen el Centre Excursionista de Rubí, l’Agrupament Escol-
ta Guspira i l’Associació Rubí Musical Segle XXI). Des de 
fa temps, l’AUP ve reivindicant la recuperació d’aquests 
espais infrautilitzats i en reclama una bona planificació 
dels seus usos a través d’un Pla d’Equipaments. També 
hem defensat, des del primer dia, un procés participatiu 
per a determinar els usos associats a cada equipament 
amb l’objectiu de promoure la implicació ciutadana en les 
grans decisions de ciutat. Estem segurs que aquesta im-
plicació enriquiria el pla i permetria ser més realistes amb 
les necessitats veïnals, fomentant, de pas, l’acció comu-
nitària.

Entre d’altres propostes, l’AUP apostem per una xarxa de 
centres cívics, reconvertint certs espais que actualment 
estan infrautilitzats, com els de les associacions de veïns 
de Can Fatjó i Ca n’Oriol, ambdós de titularitat municipal, 
en espais que veritablement dinamitzin els barris i 
facin de veritables connectors socioculturals entre els 

diferents sectors de la ciutat. Sense desmerèixer l’esforç 
de moltes de les associacions de veïns, que entenem 
que tenen un paper determinant en el treball comunitari, 
considerem que cal l’acompanyament i suport tècnic 
adient per a poder desenvolupar de manera coordinada 
i efectiva les intervencions en la realitat social dels 
barris. És per això que fem una proposta que permeti 
aconseguir una ciutat més cohesionada i dinàmica. 
De fet, plantegem dos equipaments més, els Antics 
Cinemes i la zona de les Torres Massana i Salduba (també 
municipals), perquè formin part d’aquesta xarxa pública, 
participativa, educativa i amb una agenda d’activitats 
constant i ben definida, que hauria d’assolir els següents 
objectius: facilitar i promoure l’accés i l’expressió cultural, 
fomentar la vida associativa i la participació ciutadana, 
promoure el compromís de la ciutadania individualment i 
col·lectivament en els mecanismes de gestió i programació 
dels centres, generar processos d’interacció social i 
d’identificació col·lectiva, i articular barris i ciutat en la 
dimensió cultural, participativa i de relacions socials. Els 
equipaments han de comptar amb elements importants 
per afavorir la socialització i la cohesió (infraestructures 
com pistes esportives, sales de lloguer i un servei de 
bar com a dinamitzador social i econòmic central de 
l’equipament) i han de permetre a l’administració local 
descentralitzar l’atenció ciutadana, facilitant i acostant 
la institució als veïns i veïnes, i apostant per un model de 
proximitat. Volem, en definitiva, equipar-nos!

OPINIÓ

EQUIPEM-NOS!

CATÀLEG I PLA ESPECIAL 
Revisem i actualitzem el Catàleg i el 
Pla Especial del Patrimoni Arquitec-
tònic, Arqueològic i Natural de Rubí.

TAULA DE PATRIMONI
Reactivem i tornem a convocar la 
Taula de Patrimoni.

PLA DE SENYALITZACIÓ
Executem un pla de senyalització i 
de manteniment dels elements pa-
trimonials situats a l’exterior..

OFICINA DE PATRIMONI
Creem l’Oficina Municipal del Patri-
moni Local

DESTINEM RECURSOS
Destinem una dotació econòmica 
anual a la política de protecció, con-
servació i difusió del patrimoni local

MUSEU DE RUBÍ
Consensuem amb el teixit associa-
tiu implicat i la Taula de Patrimoni la 
creació del futur Museu de Rubí.

 Cal protegir i dinamitzar el nostre patrimoni arquitectònic, natural i cultural. Als darrers anys, l’abandonament de gran part del nostre patri-
moni s’ha accelerat. Hem de revertir aquesta situació
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Un ajuntament de i per a tothom

Cal que modifiquem de manera radical el 
funcionalment institucional de l’Ajuntament

L
’AUP volem potenciar 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.

1. Creem els Centres de Participació 
Ciutadana, aprofitant els centre cívics 
per tal de tenir una implantació a tot el 
municipi, on la ciutadania pugui informar-
se d’afers bàsics de la ciutat com ara 
l’estat dels contractes de diferents 
serveis, els  serveis municipalitzats i 
externalitzats, entre d’altres no només 
per informar-se sinó tenir un espai 
d’arrelament comunitari. 

2. Potenciem un procés de “Pressupostos 
Participatius” per a la definició del 
pressupost municipal, obert a la 

ciutadania i políticament vinculant. 
Proposem que la ciutadania pugui 
participar decidint aquella part del 
pressupost que es destina a les 
inversions, exceptuant aquelles 
actuacions en què la gestió no és 
municipal sinó que depèn d’altres 
administracions. Els pressupostos 

participatius haurien de reflectir 
els acords dels diferents Consells 
ciutadans o de Taules de treball en els 
pressupostos.

3. Actualitzem i posem en marxa el 
Reglament de Participació Ciutadana 
(RPC): coordinació dels Consells 
Ciutadans, realització de consultes 
municipals políticament vinculants 

sobre temes de ciutat o de barri, dotar els 
districtes de responsables 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. 

4. Potenciem l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (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 mitjançant el 
portal digital municipal.

5. Impulsem la Sindicatura de Greuges 
Municipal, garantint la seva continuïtat 
i la dotació dels recursos humans, 
materials i d’equipaments necessaris 
per al correcte desenvolupament de les 
seves funcions.

6. Creem un sistema informàtic que 
permeti a qualsevol persona fer 
seguiment de les mocions presentades 
i del seu compliment.

Creem Centres 
de Participació 
Ciutadana, 
aprofitant una xarxa 
de centres cívics a 
tota la ciutat

AJUNTAMENT
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Un dels aspectes on l’actuació municipal pot tenir un major impacte 
és en el desenvolupament de polítiques i accions que promouen la 
cohesió social i ajuden a prevenir i  superar situacions de risc social 
del veïnat de Rubí.

És indispensable dedicar esforços i recursos des de l’Ajuntament 
per a poder  acompanyar i fer suport a les entitats i les persones, 
especialment en aquelles zones de la ciutat on més situacions de 
violència i exclusió es donen.

DRETS SOCIALS

Garantim drets socials

Què proposem:

Serveis Socials de qualitat 
Potenciem els recursos humans, materials i 
d’equipaments de l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament per:
1. millorar l’atenció a la gent amb necessitats socials;
2. millorar l’organització i la coordinació dels diversos 

serveis;
3. potenciar la transversalitat en l’enfoc dels problemes 

socials i en l’adopció de vies de solució;

Feminisme per canviar-ho tot
Augmentem el pressupost municipal i millorem els ser-
veis actuals per atendre de forma efectiva i immediata a 
dones i criatures afectades per la violència masclista.

 Situacions d’urgència i emergència social 
1. Ampliem el fons econòmic per fer front a situacions d’urgència i emergència social , vinculades 

a habitatge, alimentació, subministraments i productes de primera necessitat.
2. Garantim atenció social les 24h al dia, amb un model d’atenció sociosanitària en coordinació 

amb el CAP Mútua i un dispositiu d’atenció telefònica.
3. Ens personem com acusació popular en tots els casos de violència masclista, racisme i 

xenofòbia.
4. Renovem i ampliem els dispositius residencials d’atenció a les urgències socials (pis 

d’emergències, cases d’acollida, etc.)

 Intervenció comunitària
Desenvolupem accions preventives, de sensibilització i informació a nivell comunitari:
1. Garantim uns bons serveis d’acollida i d’informació sobre les prestacions socials existents a 

la nostra ciutat.
2. Implementem els programes d’atenció a la infància, adolescència i les seves famílies 

dissenyats conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya.

3. Posem en marxa el Centre per a Famílies amb Adolescents.
4. Donem visibilitat al col·lectiu LGTBI, normalitzant la seva situació a la ciutat.
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Durant molts anys, a les urbanitzacions s’han 
fet actuacions desprès d’una incidència.  
Nevades, temporals de vent, incendis o 
aiguats mobilitzen els equips d’emergències, 
però no es treballa en la prevenció ni en el 
manteniment. I això cal canviar-ho.

A l’AUP proposem incloure les urbanitzacions 
en el calendari de 
manteniment del 
municipi, i destinar-hi, 
com a mínim, el 15% 
del pressupost anual 
d’inversions aprovat 
pel ple de l’ajuntament 
(moció de l’AUP d’abril 
de 2017)

Volem incrementar la freqüència de pas del 
transport públic, allà on encara avui és d’una 
hora d’espera. Cal optimitzar els recorreguts 
per poder donar servei on no n’hi ha, reforçar 
les hores punta (entrada i sortida escolar), 
coordinar els horaris amb els FGC, i estudiar la 
viabilitat d’ampliar fins a les 23h el servei diari.

Proposem deslocalitzar alguns serveis per 
facilitar tràmits que ara només es fan prop del 
centre. 

Destinarem més recursos a l’àrea de medi 
ambient, per poder planificar una bona gestió 

de boscos i actualitzar els plans de prevenció 
d’incendis forestals, millorar el manteniment 
dels espais verds i desplegar la xarxa de 
camins. 

Cal establir un protocol d’actuació de detecció, 
prevenció, control i eliminació de la vespa 
asiàtica i l’eruga processionària.

Volem millorar la 
recollida de residus, 
incidint en els punts 
negres i zones 
d ’ a b o c a m e n t s 
i n c o n t r o l a t s . 
Proposem un servei 
de recollida de 
residus porta a porta, 

un sistema de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos i una recollida de voluminosos que 
permeti recuperar i reutilitzar-los.

Acabarem amb el pas de camions de més de 
12m pel camí vell d’Ullastrell.

Requerirem a la Generalitat de Catalunya i 
a la empresa gestora de l’abocador de Can 
Carreras el tancament definitiu de l’activitat, 
i n’exigirem la clausura i la restauració de 
l’entorn.

URBANITZACIONS

PROPOSTES PER A LES 
URBANITZACIONS

Ccamions passant pel 
camí vell d’Ullastrell.

Fem de 
l’habitatge un 
dret i no una 
mercaderia

Lluitem perquè ni els preus ni els 
bancs expulsin ningú més de la 
ciutat.

R
ubí viu una situació 
d ’ e m e r g è n c i a 
residencial. Això implica 
que una part cada cop 

més important de la població no 
pot accedir a un habitatge a la 
nostra ciutat i n’ha de marxar, ja 
sigui perquè els lloguers estàn 
totalment disparats (som la ciutat 
de Catalunya on més han pujat 
en els darrers anys) o perquè 
no té l’estabilitat laboral ni els 
ingressos necessaris per assumir 
una hipoteca. Aquesta situació és 
en part conseqüència del context 
global del mercat de l’habitatge - 
cada cop més controlat per bancs 
i fons voltors que només busquen 
el benefici a curt termini – però 
també és fruit de la manca de 
polítiques valentes per part dels 
governs municipals dels darrers 
anys. Uns governs que, llastats per 
la seva manca de planificació, no 
han pres gairebé cap mesura per 
solucionar aquest problema i ens 
han abocat a la situació actual.

A l’AUP tenim clar que cal afrontar 
aquest problema de cara i tenim 
propostes concretes per  frenar 
l’emergència residencial i, a mig 
termini, garantir un parc públic 
d’habitatge suficient per evitar 
que la situació actual es pugui 
tornar a repetir. Per frenar 
l’emergència, desplegarem tots els 
recursos previstos a la llei 24/2015 
(impulsada per la PAH), crearem 
un registre públic de demanda 
d’habitatge en règim de lloguer 
social, pressionarem els bancs 
perquè cedeixin a l’Ajuntament els 
seus enormes parcs d’habitatge 
i multarem els que no ho facin, 
entre moltes altres mesures.

I per aconseguir un parc públic 
d’habitatge suficient (i també en-
tre d’altres accions) planificarem 
la construcció d’habitatge públic 
protegit en règim de lloguer o de 
cessió d’ús, adquirirem habitatge 
per mitjà del tempteig i retracte i 
fomentarem alternatives d’accés 
a l’habitatge com les cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús.

HABITATGE

El Pla de Treball de 
l’AUP és obert, envia 
les teves propostes a 
auprubi@gmail.com.
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Cadires. La ciutadania massa vegades passiva, massa vegades 
adormida, ha assistit a la conversió de les cadires, els càrrecs públics 
com a poltrones. Petits trons aïllats dels representats, espais de 
poder que construeixen cortijos i regnes. Una roda que cada 
quatre anys s’alimenta basant-se en promeses i eslògans buits. 
Activar i despertar un vot, recollir i abandonar el camp, els carrers.  
Subjectes passius, apel·lar el vot de la inèrcia, 
apel·lar el canvi que blindi l’immobilisme.  
I de la indiferència, l’acció. De la resistència la resposta, la recerca 
de la construcció col·lectiva. L’empoderament més enllà de la sigla, 

de la marca. L‘AUP aposta per prendre la cadira, per fer nosaltres la 
política perquè no la facin contra nosaltres. Per representar i ser veu.  
Prendre una cadira que només és això, una cadira, un espai 
temporal en què servir, observar i escoltar. Un servei a la ciutadania 
que més enllà de l’autoreferencia és servei a la construcció 
col·lectiva. Empoderades valentes i al servei de qui representen, 
de la institució als carrers i a la vida. Perquè L’AUP posa la vida al 
centre, perquè la vida va més enllà d’un càrrec, d’una cadira...  
Per això el pròxim 26 de maig, atreveix-te: pren la cadira!

Cadires.

Alternativa d’Unitat Popular
Plaça Pere Aguilera 1,  
Rubí 08191

auprubi.cat

www.auprubi.cat

Facebook:

Instagram:
@auprubi

Twitter:
@aup_rubi

Telegram:
t.me/auprubi

facebook.com/AUPRubi

Whatsapp:
Envía ALTA al 602899987

Vols parlar directament amb nosaltres?
Parla amb les nostres candidates a 
través de whatsapp:

Belén Cañizar 
Bel_Consultora 
social i professora de 
secundària.

Activista feminista.  
Implicada des d’adolescent 
a col·lectius locals. 

  632187738

Eulàlia Formiguera Vila_
Tècnica d’Educació.

Participo activament 
en iniciatives culturals i 
educatives de la ciutat.

631726473

Ferran Monterde 
Cerezo_ Estudiant i 
dependent.

Sóc entrenador de bàsquet 
i participo en diferents 
entitats culturals de la 
ciutat.

631724725


