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Veïns per Rubí torna a denunciar la situació precària
de manteniment de l’espai urbà a les urbanitzacions
Des de Veïns per Rubí tornem a denunciar la situació precària de
manteniment de l’espai urbà en què es troben les urbanitzacions del nostre
municipi. En realitat és una extensió dels problemes de manteniment que ja
pateix el nucli urbà des de fa anys, que en una superfície més gran es fa més
evident.
Després de tres anys de mandat, hem pogut constatar la línia continuista en
aquest aspecte per part del govern del PSC, amb falses promeses a les
veïnes i veïns de les nostres urbanitzacions per resoldre problemes de
manteniment del dia a dia, però també problemes endèmics. La campanya de
propaganda Alcaldia als Barris ha sigut un altre fracàs, i no deixa de ser una
mala imitació de l’anomenat estil Bustos, en referència a l’exalcalde de
Sabadell imputat per diversos delictes contra l’administració pública en el cas
Mercuri, i altres peces separades d’aquest.
Des de VR implantarem, si en el futur tenim responsabilitats de govern, la
creació d’un Pla de Manteniment específic per les urbanitzacions, donat
que l’actual protocol o planificació que es porta a terme en aquest aspecte els
últims anys, ha mostrat ser un fracàs, del qual nosaltres fem responsable a la
manca de capacitat política i a la incompetència del govern del PSC de Rubí,
incapaç de gestionar adequadament els recursos que disposa una ciutat de
més de setanta-cinc mil habitants.
Tornem a recordar el cas de la urbanització de Can Ximelis, que es va
finalitzar fa quinze anys, a excepció de dos carrers: Sierra Neva i Puigmal. En
aquest últim cas, el talús del camí d’accés a les cases ha anat cedint amb les
pluges al llarg del temps, fins al punt que amb una esllavissada important es
podria colꞏlapsar el camí de terres i produir danys materials o personals molt
greus.
D’altra banda volem denunciar públicament la situació de l’accés als
habitatges situats al camí de Sant Muç 18, un camí de terra, en mal estat, i
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que dificulta l’accés de serveis d’emergència en cas de necessitat, fet que
podria causar danys irreparables, i dels que podria ser responsable civil
l’Ajuntament de Rubí, i que també podria derivar en responsabilitats penals.
Denunciem també la situació en què es troba un pi, de dimensions similars al
mateix edifici, que el colpeja quan es produeixen ràfegues de vent i que
podria causar també un greu accident, a més del risc d’incendi que podria ser
letal per l’edifici i els seus habitants.

Assemblea Executiva de VR
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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