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COMUNICAT DE PREMSA 
 

18 de maig de 2020 
 

Propostes de VR en relació amb el Pacte per a la recuperació 

social i econòmica de la ciutat de Rubí post COVID-19 

 
Des de Veïns per Rubí hem presentat una sèrie de propostes al govern 
municipal i als grups que formen part de l’oposició, perquè siguin estudiades i 
valorades per a ser incloses en el Pacte per a la recuperació social i 
econòmica de Rubí. 
 
En aquests moments crítics, es fa imprescindible la colꞏlaboració entre els 
agents polítics, econòmics i socials, per tal d’arribar a un gran acord de ciutat, 
i des del nostre grup treballarem perquè sigui possible. 
 
Per part del govern municipal ja s’han presentat públicament diferents 
propostes que compartim, però que no són suficients.  
 
Per àmbits, us presentem les propostes que hem enviat a la resta de grups 
municipals: 
 
 
DRETS I IGUALTAT 
 

- Incloure el colꞏlectiu LGTBIQ+ dins de les polítiques actives d’igualtat 

de  l’Ajuntament de Rubí. 

 
 

HABITATGE 
 

- Impulsar modificacions del PGO existent per permetre la construcció 

de nous habitatges protegits municipals, per a lloguer, i per a diferents 

colꞏlectius. 
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ESPORT 
 

- Estudiar la possibilitat d’impulsar des de l’Ajuntament, amb la 

colꞏlaboració d’entitats, alguna cursa popular que permeti participar de 

forma individual a l’aire lliure, però amb resultat per grups i categories 

(una espècie de cursa contrarellotge o similar). 

 
 
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
 

 
- Planificar una xarxa consistent de carrils bici a tota la ciutat, de forma 

segura, que connecti equipaments i serveis clau: poliesportius, Club 

Natació Rubí, centres educatius, Correus, biblioteca, edificis 

municipals, espais naturals, urbanitzacions a través dels eixos 

principals, etc. 

 
 

SOSTENIBILITAT 
 
 

- Acordar un Pla de verd urbà post-Covid, fomentant l’increment de 

volum verd al nucli urbà. Cal destacar que diferents estudis associen 

directament el canvi climàtic i  la pèrdua de biodiversitat  amb l’aparició 

de més malalties en el futur. 

 
MESURES EN MATÈRIA FISCAL I TRIBUTÀRIA 
 
 

- Bonificació del 100% de taxa per ocupació del domini públic en amb 

terrasses, fins que els bars i restaurants no puguin fer servir el 100% 

de l’espai de les terrasses, tenint en compte que de moment no poden 

utilitzar l’interior dels locals. Cal destacar que les despeses fixes són 

molt elevades en aquestes activitats, i si es redueix l’aforament, pot fer 

inviable econòmicament l’obertura.  

 
- Bonificació en les taxes d’escombraries en funció del % d’aforament 

que puguin utilitzar respecte del total (interior i exterior) tots els bars i 
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restaurants. Si hi ha menys aforament autoritzat, es generen menys 

residus i, per tant, es lògic que es bonifiqui la diferència. 

 
- Bonificació proporcional en les taxes d’escombraries de tots els 

comerços mentre hagin tingut els locals tancats pel decret d’alarma. 

 
- Bonificació del 95% de l’ ICIO fins a final d’any, prorrogable, per 

impulsar noves obres, tenint en compte les circumstàncies d’interès 

social i econòmic que ja contempla la mateixa ordenança. 

 
- Plantejar bonificacions en l’IBI per a l’implantació de noves activitats 

econòmiques en parcelꞏles o naus en desús, sempre que es garanteixi 

la creació de nous llocs de treball (per un període determinat d’anys). 
 

- Campanya informativa amb els nous terminis per pagar impostos com 

l’IBI, taxes d’escombraries, o altres. 

 
 

URBANISME 
 

- Impulsar modificacions del PGO, conjuntament amb els actors 

econòmics  i socials, per impulsar noves activitats econòmiques i la 

planificació d’habitatge públic. 

 
- Agilitzar els tràmits de llicències d’obres a través de declaracions 

responsables o figures similars, que permetin iniciar les activitats de 

forma ràpida. 

 
 

URBANITZACIONS 
 

- Impuls d’un Pla de dinamització per a urbanitzacions, tant en termes 

d’impuls econòmic i comercial, equipaments, com en l’àmbit cultural, 

tenint en compte que representen un 15% de la població del municipi. 

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


