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VERGÜENZA POLÍTICA EN RUBÍ
CORRUPCIÓN ÉTICA Y TRANSFUGUISMO
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l pasado mes de noviembre, en el
pleno municipal, se hizo pública la
incorporación de un tránsfuga al
gobierno del PSC, con un sueldo anual
de 40.000 euros a media jornada,
cuando los concejales del gobierno
a jornada completa cobran un sueldo
anual de 50.400 euros. Muy llamativo.

S

e trata de una maniobra para
evitar cualquier riesgo de moción
de censura ante la gestión
política bochornosa e incompetente

del PSC, sin modelo de ciudad, en
lugar de intentar pactar un gobierno
estable con otros grupos municipales.

L

amentablemente, nuestra ciudad
vuelve a ser noticia por un
hecho triste de falta de ética y de
principios, con el apoyo explícito del
Partido Popular y de Ciutadans, que
vulnera el pacto antitransfuguismo.
Continúa en página 6

ESPAIS D’ATENCIÓ CIUTADANA DE VEÏNS PER RUBÍ (VR)
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Contacta amb el nostre regidor:
Toni García
info@veinsrubi.org
620 19 21 08
Despatx del grup municipal a l’Ajuntament:
Plaça Pere Aguilera 1 - Segona planta
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ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ

La transparència en els contractes públics
És una realitat a la nostra ciutat, que molts contractes de serveis públics no funcionen de forma
satisfactòria: un clar exemple, que en passa pel cap a tots, és la neteja viària i la recollida de residus,
que ja ha generat diferents conflictes en altres poblacions.
Per aquest motiu, Veïns per Rubí, va presentar una moció al Ple del mes de novembre per crear un
Consell de control dels contractes públics.
Els contractes de serveis al nostre municipi representen a l’any més de 30 milions d’euros, és a dir,
més del 40% del pressupost.
Aquest Consell seria un òrgan de caràcter consultiu, la finalitat del qual és facilitar la participació dels
grups polítics municipals, les entitats ciutadanes, els sindicats i, si escau, altres agents socials en el
seguiment a les contractes municipals de serveis públics amb la finalitat de fer més transparents les
condicions d’execució d’aquests contractes, controlar la qualitat de la seva prestació a la ciutat i el
compliment dels objectius d’eficiència, econòmics, socials i ambientals plantejats.
La moció es va aprovar, malgrat el vot en contra del PSC, del trànsfuga, i de Ciutadans.
El govern del PSC més el trànsfuga ja han dit que no compliran la moció. Per què?
La manca de transparència al nostre Ajuntament en determinades qüestions no és admissible.

Fotografia: Diari de Rubí
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LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
EL ETERNO PROBLEMA SIN RESOLVER

Antecedentes
En Rubí tenemos líneas de alta tensión en Can
Fatjó, Can Vallhonrat, Sector Z, Ca n’Alzamora,
25 de Setembre, Ca n’Oriol, en Castellnou, y en
polígonos industriales.
Des de los años 90 se han llevado a cabo
diferentes estudios que recogen esta
problemática, y se han aprobado diferentes
acuerdos por el Pleno Municipal.
En 2002 se firmó por más de 70 municipios,
la “Declaració de Rubí”, en la que se reclamaba
a la Generalitat de Catalunya que iniciase un
proceso de negociación con las compañías
eléctricas para solucionar el problema en un
plazo inferior a 10 años, soterrando o desviando
las líneas que supusieran un grave riesgo para la
población. Por desgracia, en Rubí hemos sufrido
diferentes y graves accidentes, como la caída de
un cable en la línea de 220 KV de Can Fatjó, en
diciembre de 2001, en la entrada de IES Duc de
Montblanc.

en época del tripartito, que se ha quedado
durante más de diez años en el cajón, por la
falta de capacidad de los diferentes gobiernos
socialistas. La Generalitat llegó a contemplar en
un presupuesto una partida específica, que se
perdió al no ejecutarse.
Recordemos que en diferentes estudios, uno
de ellos del Instituto Karolinska, de Estocolmo,
hecho con 127.000 niños, se comprueba que
el riesgo de sufrir cáncer se multiplica por dos
cerca de líneas de alta tensión.
Tenemos que recordar que la Unión Europea
recomienda una distancia mínima entre líneas y
viviendas de 1 metro por KV: 220 m. en una línea
de 220 KV.

Moción de VR
Veïns per Rubí presentó el pasado mes
de septiembre una moción, aprobada por
unanimidad, para crear la Comisión de Energía
Municipal, una vieja demanda de la Comisión
Cívica contra las líneas de Alta Tensión
(CCLAT), e impulsar definitivamente el desvío o
soterramiento de líneas.
La Comisión se ha convocado pero, por
desgracia, nos da la sensación de que el
compromiso real del gobierno municipal no es
suficiente.
No olvidemos que en 2006 se firmó un convenio
entre Ayuntamiento, Red Eléctrica y Generalitat,

Línia elèctrica d’alta tensió de 220 KV a Can Fatjó.
Fotografia: VR
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ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ - ORDENANCES

El IBI a les ordenances
En la proposta d’ordenances pel 2017, aprovada
a proposta del govern del PSC i amb el vot
favorable del PSC, el trànsfuga, Ciutadans i AUP,
l’IBI continua congelat respecte a l’any anterior.
Això vol dir que paguem de mitjana un IBI un 10%
superior a la mitjana de la nostra comarca.

PAGUEM DE MITJANA UN IBI UN
10% SUPERIOR A LA MITJANA DE
LA NOSTRA COMARCA.

Està justificat l’IBI que paguem?
Podríem entendre que si els serveis a la nostra
ciutat, les inversions i el manteniment de l’espai
urbà fos excel·lent, podria estar justificat pagar
més IBI que en poblacions del nostre entorn,
però la realitat és molt diferent: paguem impostos
elevats i tenim serveis a sobre molt més pobres.
A Sant Cugat, Sabadell, Terrassa o Cerdanyola,
es paguen menys impostos que a Rubí, i el nivell
de serveis no és comparable.
Necessitem un govern que gestioni de manera
eficient els nostres impostos, per això es fa
imprescindible un canvi de govern a Rubí.

LA PROPOSTA DE
VEÏNS PER RUBÍ
- La situació raonable seria situar la
pressió fiscal progressivament en la mitjana
del Vallès Occidental.
- Els superàvits en la liquidació
pressupostària els últims anys demostren
que estem pagant més impostos per
generar superàvit, i no per inversions
ordinàries a la nostra ciutat.
- Només estaria justificada una fiscalitat
més elevada per portar a terme inversions
importants a la ciutat, degudament
justificades i planificades.
- Apostem per incrementar la partida
d’ajudes a les famílies amb més dificultats
per pagar l’IBI.
- No es poden fer servir uns impostos
elevats per mantenir un sistema de
clientelisme per part del partit que governa
la nostra ciutat.
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INCOMPLIMENT DE MOCIONS
La moció de VR per exigir compliment de mocions

En el Ple del mes de gener del 2017, el grup municipal de Veïns per Rubí va presentar una moció per
instar al govern municipal a acomplir les mocions aprovades pel Ple Municipal des de l’inici de mandat.
La nostra proposta no es va aprovar amb el vot en contra del PSC, el trànsfuga, Ciutadans i el Partit
Popular. És molt significatiu aquest pacte de silenci.
Des d’inici d’aquest mandat fins al ple del mes de setembre del 2016 s’han aprovat unes 100 mocions.
D’aquestes, sent generosos, podem dir que almenys 71 no s’han executat, 18 són declaracions
polítiques, amb la qual cosa queden executades amb la mateixa aprovació de la moció pel ple, 4 tenen
compliments parcials, i 7 estarien executades, tot i que alguna d’aquestes seria discutible.

Algunes mocions no executades
Algunes de les mocions que no han estat executades: manteniment d’àrees forestals, accions en
mobilitat, protecció de guarda-raïls, pacificació i millora d’accessibilitat del Parc de ca n’Oriol, implantació
de xarxes wi-fi públiques, serveis a equipaments, instal·lació de marquesines a parades d’autobús
d’urbanitzacions, establiment de punts verds de reciclatge de poda i jardineria, servei municipal de neteja
de pintades, instal·lació de fanals solars, arranjament d’accessos a Sant Muç, millora d’àrees d’esbarjo
per animals, la incorporació d’informació d’interès històric a la via pública, supressió d’immobles llogats
per l’Ajuntament a tercers, el projecte aparadors vius, l’estudi de la possible municipalització de serveis
externalitzats, la creació d’un Pla per emprenedors o l’ajuda econòmica a autònoms societaris, la
recuperació de la Comissió de Festa Major de Rubí, la recuperació del programa de natació, o la de
commemoració del IV Centenari de la mort de Cervantes, entre moltes altres.

Mocions de transparència no executades
Les mocions de transparència, presentades per Veïns per Rubí, pel control de les contractacions
d’empleats públics i el control de les empreses externes, aprovades pel Ple, amb el vot en contra del
PSC i Ciutadans, tampoc s’han executat ni s’executaran, segons el govern. Per què aquesta por del
PSC i de Ciutadans a la transparència màxima a l’Ajuntament de Rubí? Tenen alguna cosa a amagar?

El Ple municipal representa la sobirania popular de Rubí / Fotografia: www.rubi.cat
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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TRANSFUGUISMO EN RUBÍ - CORRUPCIÓN ÉTICA

El primer caso de transfuguismo de manual
en Rubí
La alcaldesa socialista de Rubí, la Sra. Martínez,
pasará a la historia como la responsable de la
primera incorporación de un tránsfuga a un
gobierno municipal en la historia de nuestra
ciudad. El otro responsable es el concejal Sergi
García, elegido como tal en la candidatura de
Convergència i Unió Democrática i que ahora,
de espaldas a su grupo municipal y al portavoz
del mismo, se incorpora al gobierno municipal
del PSC con un sueldo por 4 horas al día de
40.000 euros anuales, cuando los concejales
de gobierno a jornada completa cobran 50.400
euros. Escandaloso.

¿Por qué es un caso de transfuguismo
innegable?
El pacto antitransfuguismo firmado por los
grandes partidos, incluido el Partido Socialista,
indica que se entiende por tránsfuga a aquel
concejal que se haya apartado individualmente
o en grupo de los criterios de los órganos
competentes de las formaciones políticas que
los han presentado.
En caso de duda será la formación política que
los ha presentado la que deberá aclarar por
escrito cuáles de ellos se han apartado de la
disciplina de partido, a efectos de su calificación
como tránsfugas; esto es lo que precisamente
han hecho por escrito los responsables de la
Federación política que presentó la candidatura.
Estamos hablando de un caso de transfuguismo
de manual. Además, si se demostrase lucro por
el hecho de ser tránsfuga, se podrían derivar
responsabilidades penales.

6

Butlletí informatiu Veïns per Rubí

Imagen publicada en Twitter por diferentes perfiles

Os volvemos a recordar que...
- Casualmente, familiares, afiliados
y personas cercanas al PSC están
consiguiendo puestos de trabajo en el
Ayuntamiento o cambios de puesto con
mejoras salariales.
- Según fuentes sindicales, debido a la
precariedad a la que están sometidos
los trabajadores del Ayuntamiento, el
absentismo laboral multiplica varias veces
la media.
- 2 concejales y 2 asesores del gobierno
del PSC no viven en Rubí.
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PRESUPUESTOS - NUESTRO ANÁLISIS

En el momento de editar este boletín, los grupos municipales de la oposición, de forma pública, no
tenemos toda la documentación del presupuesto de 2017: de hecho, sólo tenemos un documento de
los 23 que forman el proyecto de presupuestos.
La última información de la que disponemos en el momento de editar este boletín, es que el Pleno
Extraordinario de presupuestos se celebrará a mediados de marzo, con lo que habremos estado dos
meses y medio, al menos, con un presupuesto prorrogado.
Con la información que tenemos, podemos hablar de nuevo de un presupuesto continuista, con
una inversión ordinaria en la ciudad (nuevas mejoras) de un 1,2 %, muy por debajo de la media de
municipios de nuestra comarca que se sitúan entre el 7 y el 10 % en inversión real ordinaria. Esta
cuestión representa una falta de modelo de ciudad del partido socialista alarmante.
Las ayudas para el pago del IBI se mantienen en un valor muy bajo en una ciudad con el 14% de sus
habitantes en riesgo de pobreza, mientras el capítulo de comunicación institucional aumenta un 16
%. También queremos destacar la reducción en gastos de movilidad, urbanismo, educación, recursos
humanos e informática, departamentos que no se encuentran en su mejor momento.
SI no se producen cambios muy importantes en esta propuesta, VR no podrá apoyar estos
presupuestos.

Ràdio Rubí - Censura
Volem tornar a denunciar la situació precària
de Ràdio Rubí, que ha perdut professionals
que han sigut traslladats a comunicació,
que és l’aparell de propaganda de la Sra.
Martínez.
També volem denunciar les pressions a
les quals es troben sotmesos els seus
professionals per fer intentar fer la seva
feina de manera imparcial.
Finalment lamentem l’actuació del govern i
la regidora de comunicació, havent ordenat
tancar el programa Oasi Jove per fer sàtira
del cas de transfuguisme a l’Ajuntament.
Tenim un govern amb tics autoritaris i poc
democràtics.

Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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HOLA VEÍ / VEÏNA

VR APOSTA PER UN CANVI
A RUBÍ PER SORTIR DE LA
DECADÈNCIA
Hem arribat a la meitat d’aquest mandat, i
hem pogut constatar que el projecte del partit
socialista està completament acabat, essent
víctimes els ciutadans i ciutadanes que vivim
a Rubí, que veiem l’estat de decadència del
municipi cada vegada que sortim al carrer.
Per aquest motiu, des de Veïns per Rubí estem
treballant per presentar una alternativa sòlida
de govern per l’any 2019, amb persones de la
nostra ciutat de diferents perfils professionals,
que volem un canvi positiu i necessari a Rubí,
i que no volem que aquest ajuntament sigui la
forma de vida de polítics professionals ni cap
xarxa de clientelisme.

Per aquest motiu necessitem el suport humà de
moltes veïnes i veïns que compartim la visió de
què la nostra ciutat viu una decadència que hem
de revertir entre tots.
Us demanem la vostra col·laboració personal
per fer possible el canvi a Rubí. Som l’única opció
que no està lligada de mans per fer possible el
canvi.
Ja vam poder comprovar després de les eleccions
del 2015, que aquest canvi només es pot produir
des d’un projecte independent, que aposti amb
totes les conseqüències per la transparència
total, la gestió eficient i la participació ciutadana.
Altres partits polítics han demostrat que no
poden o no volen impulsar un canvi real.
Som l’opció per impulsar el canvi a Rubí el 2019.
Uneix-te a nosaltres. Treballem junts pel canvi.

Ho volem fer des del municipalisme, des de
la transversalitat política, sense sectarismes
ni dogmes, i des de la llibertat de no ser cap
sucursal de partits polítics amb seu a Barcelona
o a Madrid i, per tant, vetllant per sobre de tot i
com a motiu essencial per la qualitat de vida de
les rubinenques i dels rubinencs.
Som l’alternativa local per a votants de qualsevol
partit.
Problemes de manteniment
Fotografia: VR

Contacta amb VR - Pel canvi
www.veinsrubi.org - info@veinsrubi.org
facebook.com/veinsxrubi
@veinsxrubi
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