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UNA CIUTAT ATURADA PER INACCIÓ POLÍTICA

El govern del PSC amb un trànsfuga, Ciutadans, i dos regidors expulsats del PP
Segurament la nostra ciutat està vivint el mandat més convuls de la democràcia, amb un desgovern
absolut, fruit de la incapacitat política de la Sra. Ana María Martínez (més de 14 anys com a regidora), la
senyora Mas (més de 18 anys com a regidora), un grup de socialistes de l`equip de govern que porten
parasitant aquest Ajuntament des de fa molts anys, i algun fitxatge més producte de l’electoralisme
en algun barri de la nostra ciutat, però també amb nul·la capacitat de gestió.
A tot això hem de sumar el trànsfuga Sergi Garcia, que per 40 mil euros a mitja jornada ha lliurat
de forma incondicional el seu vot a uns socialistes als quals abans criticava de forma constant, a 4
regidors de Ciutadans (ara queden 2, ja que els altres 2 s’han donat de baixa del partit i han passat a
regidors no adscrits) que han donat l’aval al PSC amb arguments poc sòlids i poc creïbles, i que han
demostrat ser un grup municipal irrellevant, i dos regidors del PP que estan en procés d’expulsió del
seu propi partit per defensar posicions poc ètiques.

La ciutat bruta, sense manteniment i aturada
Tota aquesta incapacitat de gestió ens porta a tenir una ciutat bruta, sense manteniment dels
espais urbans, aturada en inversions, amb contractes en pròrroga forçosa i que, sospitosament i
inexplicablement no es treuen a concurs.
Una ciutat aturada amb una plantilla que es troba en una situació límit a causa de la incapacitat de
gestió de Recursos Humans dels socialistes i els seus còmplices.

Fotografia: VR
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LA FALTA DE ÉTICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CLIENTELISMO, AMIGUISMO, TRANSFUGUISMO

Clientelismo

Transfuguismo y CORRUPCIÓN ética

Los gobiernos socialistas de los últimos 14 años han
demostrado ser unos especialistas en convertir el
Ayuntamiento de Rubí en una red clientelar para uso
de afiliados, familiares y amigos.

El próximo mes de noviembre hará un año de uno de
los hechos más lamentables vividos en democracia
en nuestro Ayuntamiento.

Este clientelismo, amiguismo, enchufismo y
nepotismo que nuestro portavoz del grupo
municipal de VR, Toni García, ha denunciado en el
Pleno municipal en reiteradas ocasiones, con el
silencio cómplice de Ciutadans, y también de otros
grupos municipales que han formado parte de este
sistema clientelar tan lucrativo, se ha convertido en
en una práctica habitual y constante.
Para crear esta red clientelar se ha hecho uso
reiterado de los cargos de confianza de la alcaldesa,
de los asesores, o de las mejoras salariales de
algunos empleados, realizadas de forma arbitraria,
como recoge un informe de la Secretaria General.
Se ha hecho un uso perverso de medios y dinero
público, que es de todos, para uso y beneficio
personal, aprovechando leyes que lo facilitan.

La compra de un tránsfuga por parte de la alcaldesa
Ana María Martínez, para evitar una moción de
censura que ella creía que se iba a producir, con un
pago de 40 mil euros a media jornada con el apoyo
del propio interesado, el tránsfuga, los concejales de
Ciutadans y 2 concejales del grupo municipal del
Partido Popular.
¿Acaso puede sorprendernos a estas alturas esta
forma de hacer política, usando el dinero público con
un fin personal para mantenerse en el poder?
La señora Martínez pasará a la historia como la peor
alcaldesa de la historia de Rubí, como la peor gestora
con los peores concejales de gobierno, y con un
asesoramiento que está llevando a la parálisis a
nuestra ciudad.
Ciudad en la que no viven algunos concejales del
PSC ni algún asesor: vergonzoso.

De los miembros de la Ejecutiva del PSC Rubí, más de la mitad están o han estado a sueldo del
Ayuntamiento o perciben subvenciones las entidades que presiden. Fotografia: cedida a Diari de Rubí
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ - PRESSUPOSTOS
Pressupostos continuistes amb poca inversió
Els pressupostos de 2017 es van portar a Ple el
16 de març de 2017, tard i malament (havia d’estar
la proposta abans del 15 d’octubre de 2016), amb
els pressupostos prorrogats. De nou, una gestió
del govern municipal que paralitza la ciutat.
Un pressupost amb una inversió real ordinària
(la que forma part del pressupost inicial) que
no arriba a un milió d’euros, un pressupost en
el qual no es planifiquen les inversions i el seu
finançament a quatre anys, com estableix la llei, i
un pressupost, en definitiva, que mostra la manca
de model de ciutat a mitjà termini del govern
socialista i els seus socis de Ciutadans i els dos
regidors del PP.

Una Relació de Llocs de Treball (RLT) que no
s’ajusta a la legalitat
D’acord amb un informe de la Secretària General
de l’Ajuntament de Rubí, s’han detectat una sèrie
d’irregularitats que desaconsellaven l’aprovació
de la Relació de Llocs de Treball per 2017.
Algunes són les següents:
- S’han detectat com a mínim 7 llocs de treball en
els quals s’han millorat les condicions salarials
de forma arbitrària i sense procediment intern de
promoció.
- Han creat un lloc de treball de coordinador
d’alcaldia amb un sou de 60.000 euros anuals
sense justificar la seva necessitat, i amb un sou
no justificat de conformitat amb el procediment
legalment establert.

Han creat un lloc de treball de
coordinador d’alcaldia amb un sou de
60.000 euros anuals sense justificar
la seva necessitat

LA PROPOSTA DE
VEÏNS PER RUBÍ
- Plantegem una ordenació de la
plantilla municipal per equilibrar tots els
departaments i reforçar aquells on manca
personal.
- La inversió real ordinària s’hauria de
situar entorn del 8-10% del pressupost, per
garantir una planificació adequada a mitjà
termini dels serveis que necessita la nostra
ciutat.
- Hem d’acabar amb el clientelisme i amb la
creació de llocs de treball fets a mida.
- Les ajudes per pagar l’IBI han d’arribar
a més famílies, i l’IBI s’ha d’adequar als
serveis rebuts. Paguem impostos de
primera per serveis de tercera.
- Hem de reduir les externalitzacions de
serveis al mínim imprescindible.
- Plantegem reduir el pressupost en
publicitat i comunicació al servei personal
de l’alcaldessa.
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VEÏNS PER RUBÍ -SOM VEÏNS COM TU

QUI SOM
Cristian Ruiz
Tècnic validacions
informàtiques
“Rubí mereix un equip
de govern que se
l’estimi, la respecti i
sobretot que hi visqui
a la ciutat”

Hermi Pareja
Arquitecto técnico
“La mejora de la
accesibilidad de
nuestras calles tiene
que ser prioritaria
por encima de obras
innecesarias”

Gustavo Martín
Arquitecto
“Rubí lleva más de
15 años parada,
varada en una riera
abandonada. Hay
que acabar con esta
indolencia municipal”

Mercedes Rodríguez
Sociòloga
“La convivència i el civisme
són aspectes fonamentals
que s’han de treballar amb
bones polítiques públiques
municipals.”

Marta Alonso
Técnica de Departamento
Jurídico
“Comprometida con la lucha
contra las desigualdades. Los
rubinenses nos merecemos
mucho más”. “La tercera edad,
una asignatura pendiente”

Toni García
Enginyer Tècnic d’obres
públiques
“Rubí necessita un canvi
urgent per gestionar de
forma eficient els recursos
públics, que són de tots, i no
de l’equip de govern”

Toni Bernal
Funcionario
“Recuperar los años perdidos
de una gestión nefasta.
Necesitamos un equipo de
vecinos que piensen y actúen
sólo por Rubí”

Una part de l’equip de Veïns per Rubí. Treballem per Rubí. Som veïnes i veïns de Rubí com tu.
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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VEÏNS PER RUBÍ - PROJECTES DE CIUTAT

Planificació de manteniment i neteja

Líneas de alta tensión

La nostra proposta és molt clara: Rubí necessita
un Pla de Manteniment i neteja dels espais
públics molt rigorós, amb uns objectius
clarament definits, i un control de qualitat
exhaustiu.

Veïns per Rubí presentó en septiembre de 2016
una moción en el Pleno municipal, aprobada
por unanimidad, para impulsar la Comisión de
Energía municipal, con el objetivo de planificar
de una vez por todas el desvío de las líneas
de alta tensión de cruzan el núcleo urbano.
Seguiremos luchando por ello junto a nuestros
vecinos.

Lluita contra l’incivisme
A Rubí, com a altres ciutats, tenim un problema
greu amb l’incivisme. Entenem que, a més de fer
campanyes de sensibilització, i la col·laboració
amb les escoles perquè els més petits siguin
conscients de la responsabilitat de créixer en la
cultura del civisme, hem d’actuar de forma clara
i implacable davant d’aquells ciutadans que
actuen de forma incívica de forma reiterada.

Ciutat Sostenible, ciutat intel·ligent
Rubí ha de ser una ciutat per viure, buscant
l’equilibri entre el creixement urbà, la mobilitat i
els espais verds per ser una ciutat de primera.
Així com aprofitar l’ús de les TIC (tecnologies
de la informació i comunicació) com a element
bàsic que servirà per a definir les arquitectures
i els processos comuns per establir sistemes
intel•ligents que acabin aportant valor al ciutadà
i a l’entorn.

Clàusules contra la pobresa energètica
En el ple de març vam presentar una moció
aprovada pel Ple municipal per incloure
clàusules contra la pobresa energètica en el plec
de condicions per a l’adjudicació del servei de
subministrament elèctric al nostre Ajuntament.

Pacificació de l’Avinguda de l’Estatut
VR va presentar al Ple d’abril una moció per
pacificar el trànsit a l’Avinguda de l’Estatut,
treballant de manera coordinada amb la
Generalitat de Catalunya, propietària de la via.
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Moción para la mejora de la accesibilidad

VR presentó el pasado julio una moción,
aprobada por el Pleno municipal, para planificar
y ejecutar todos los trabajos necesarios que
permitan que Rubí sea una ciudad accesible
para todas las personas con movilidad reducida.
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LAS URBANIZACIONES - ASIGNATURA PENDIENTE - POUM
PLAN ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS PARA LAS URBANIZACIONES
Las urbanizaciones son las grandes olvidadas de
Rubí en democracia, desde el año 1979.
A pesar de las falsas promesas de diferentes
gobiernos
municipales,
el
estado
de
mantenimiento y los servicios que reciben
nuestros vecinos en las urbanizaciones no son
acordes a los impuestos que se pagan.
Es por este motivo que, desde Veïns per Rubí,
estamos muy concienciados de la necesidad de
plantear un Plan Específico de Mantenimiento de
las urbanizaciones que funcione realmente y con
un nivel de control adecuado.
Al mismo tiempo, siendo conscientes de la
dispersión en el territorio de los vecinos, es
imprescindible estudiar todas las alternativas de
movilidad y plantear un servicio de transporte
público acorde a las necesidades reales.

EL P.O.U.M.
¿Qué es?
Es el documento que ordena todo el
territorio del municipio y el uso de todo el
suelo (residencial, industrial, etc.)

Cronología
En 2005 se inició una revisión de este
Plan General y en 2010 la Comisión de
Urbanismo de Barcelona lo rechazó.
Siete años después seguimos sin un plan
nuevo, y el que propone el gobierno es
una revisión del que fue rechazado, que ha
quedado obsoleto y prevé un crecimiento
en 12 años de 13 mil habitantes.
El documento propuesto es inviable
técnicamente y en caso de desarrollarse
en la parte de construcción de viviendas
generaría un colapso de tráfico para cruzar
la riera.

Propuesta VR
VR propone la redacción de un Plan viable
técnica y económicamente.
Rubí necesita un nuevo P.O.U.M., pero
que sea sostenible y adaptado a la realidad
demográfica y socio-económica actual.

Fotografia: Facebook de Veïns de Sant Muç

Es necesario que un nuevo POUM tenga el
máximo consenso posible en el Pleno, y no
sea aprobado por la mínima, sin garantía
de continuidad en los próximos 15 años.

Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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HOLA VEÍ / VEÏNA

LA NOVA SEU DE VEÏNS PER RUBÍ
Veïns per Rubí ha inaugurat aquest
mes d’octubre la seva nova seu a
l’Avinguda Barcelona 3, 1-2, al centre
de la nostra ciutat.
És per nosaltres un altre pas
endavant, des del seny, per disposar
d’un nou espai de referència per tota
la ciutadania de Rubí, en el qual poder
construir el projecte de la nova ciutat
que necessitem, adequadament
gestionada, amb transparència i amb
participació ciutadana.
Per això us convidem a visitar-nos.
El nostre horari d’obertura habitual
serà de dilluns a dijous de 18 a 20 h,
i amb cita prèvia, en qualsevol altre
dia i horari.

CANAL DE WHATSAPP
1- Envia ALTA al 650 26 77 16
per Whatsapp
2- Rebràs notícies a les que tenim
accés com a grup municipal.
3- Si et vols donar de baixa envia
BAIXA al mateix número

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

Afegeix #veinsrubi a les xarxes socials
CANAL WHATSAPP: 650 26 77 16

