VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

15 de gener de 2019

Veïns per Rubí exigeix a l’alcaldessa que posi en
marxa la redacció del projecte per finalitzar la
urbanització de Can Ximelis
El senyor Ricard Sarabia, veí del carrer Puigmal, va enviar ahir un comunicat
als grups de l’oposició del Ple municipal del Rubí per demanar-nos ajuda en
relació amb la negativa per part de l’alcaldessa d’iniciar la redacció del
projecte definitiu per finalitzar els carrers Sierra Nevada i Puigmal.
Hem de recordar que en el cas del carrer Puigmal, aquest porta gairebé 18
anys sense urbanitzar, sense serveis bàsics, i des del passat 15 de
novembre, part del carrer s’ha enfonsat i els veïns del carrer no poden
accedir amb vehicle a les seves propietats.
Les obres d’emergència que es van autoritzar van a un ritme molt lent, i en
dos mesos no han permès l’accés dels veïns a les seves propietats en
vehicle, fet d’especial transcendència quan hi ha gent gran que no està en
condicions d’accedir caminant a les seves propietats per risc per la seva
integritat física, degut a l’estat del carrer en l’actualitat.
Recordem que en diferents ocasions el Síndic de Greuges de Catalunya ha
exigit a l’Ajuntament de Rubí que finalitzés la urbanització del carrer Puigmal
(anys 2013, 2017 i 2018), garantint tots els drets als seus veïns, i
l’Ajuntament ha contestat que no tenien recursos econòmics per fer-ho.
Aquesta resposta indicant manca de recursos econòmics, ens sembla una
burla a la ciutadania per part de l’alcaldessa Ana María Martínez, quan
planteja obres faraòniques de 4 milions d’euros en una primera fase al Parc
de ca n’Oriol, o quan anuncia que ha arribat a un acord amb un propietari
privat per adquirir una nau industrial per 1,2 milions d’euros al costat del
Castell, fent-ho d’esquena a la ciutadania representada a través del Ple
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municipal, fet que ens genera dubtes de com s’ha realitzat aquesta
negociació. Si es produeix la compra d’aquest immoble, investigarem quin
procediment s’ha seguit per garantir que s’ha fet d’acord amb la legalitat.
Recordem que en el cas que es produeixi una compra amb un preu per sobre
de mercat, els responsables podrien assumir personalment el dany
patrimonial que pugui suposar a l’Ajuntament, d’acord amb altres sentències
del Tribunal de Comptes (recordem el cas de Madrid, fet públic fa poc temps:
https://www.eldiario.es/madrid/Ana-Botella-Gobierno-condenados-millonesventa-vivienda-fondos-buitre_0_851114898.html )
Tenint en compte totes les comunicacions formals realitzades pel Sr. Sarabia
a l’Ajuntament, i els requeriments que li va fer directament a l’alcaldessa en el
Ple municipal fa uns mesos, entenem que l’alcaldessa ha decidit
personalment no tirar endavant la redacció del projecte definitiu de la
urbanització del carrer Puigmal i Sierra Nevada, motiu pel qual és la
responsable directa de les conseqüències que es puguin derivar d’aquesta
actuació.
Des de Veïns per Rubí exigim màxima celeritat en l’execució de les obres
d’emergència i que es comenci la redacció del projecte definitiu d’urbanització
de manera immediata. Demanem també tot el suport dels partits de l’oposició
per garantir els drets dels ciutadans de Can Ximelis, i que es pronunciïn
públicament.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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