VEÏNS PER RUBÍ (VR)

NOTA DE PREMSA

4 de febrer de 2019

Veïns per Rubí valora la situació general de les
urbanitzacions i visita Can Barceló
Des de Veïns per Rubí fem una valoració de l’estat de les urbanitzacions del
nostre municipi: des de fa molts anys, el manteniment, la neteja, i els serveis
generals del nostre municipi són molt deficients, empitjorant cada vegada
més amb el temps. Aquesta situació es magnifica a les urbanitzacions.
Les urbanitzacions pateixen, especialment des dels últims 15 anys, un greuge
comparatiu respecte altres barris de Rubí: els serveis de manteniment,
recollida de residus, neteja, transport urbà, serveis de telecomunicacions,
equipaments, presència policial, entre altres, són molt deficients.
A més dels problemes comuns a totes les urbanitzacions, cada una té les
seves singularitats: Sant Muç no disposa de servei Universal de Correus, ni
servei de Fibra Òptica, per exemple, o a Can Barceló el servei de transport
públic no arriba a dins de la urbanització.
En la visita que hem fet a Can Barceló, Sònia Gómez, una veïna de la
urbanització, ens ha explicat la manca de manteniment als talussos que
envolten gran part del barri, que van causar greus problemes amb les pluges
el 15 de novembre passat, deixant incomunicats als veïns durant hores.
També el mal estat de les voreres des de fa anys, dels carrers, amb alguns
sots que resulten realment perillosos per la integritat física dels ocupants de
vehicles que hi circulen, la manca d’equipaments, l’existència només d’un
minúscul parc infantil per tota la urbanització, en mal estat de manteniment, o
que el transport públic urbà no entra dins de la urbanització, fent que els
veïns hagin de caminar una mitjana de dos quilòmetres des de la part amb
més concentració d’habitatges, a la parada d’autobús més propera, situada al
camí d’Ullastrell.
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Hem pogut observar també algun hidrant que no està en condicions de ser
utilitzat pels bombers en cas d’emergència.
Des de Veïns per Rubí insistim en la necessitat de garantir com a mínim un
15% del pressupost d’inversions del pressupost ordinari, per a urbanitzacions,
fet que hem plantejat al govern municipal i que, de moment, no el contempla.
Recordem que el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2018-2019
representava només un 5% de les inversions per a totes les urbanitzacions.
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info@veinsrubi.org
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