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Amb la voluntat de realitzar un canvi amb el recolzament de la ciutadania, 
Ciutadans de Rubí presenta el seu programa amb el compromís de continuar 
treballant, per resoldre els problemes i desafiaments que ens planteja aquesta 
època de crisi.  

Necessitem models de gestió municipal basats en la millora de l’administració, 
necessitem un govern local compromès amb la promoció econòmica, amb la 
integració social des del pluralisme i la seguretat, un govern que lluiti contra la 
corrupció i les designacions a dit, amb un compromís ètic i de valors socials, 
amb igualtat d’oportunitats i una millora en la qualitat dels serveis públics. 
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Educació  

En C’s creiem en la formació com a eix bàsic de la societat, per aconseguir una 
mà d’obra qualificada i preparada per a un temps nou. 

-Proporcionarem una subvenció per valor del 50% del  preu de tots els 
llibres de text als estudiants de primària i secundària de Rubí tant en centres 
públics com en concertats.  

-Facilitarem una ajuda del 50% en les matrícules del s estudiants de 
formació professional. 

-Per aquells estudiants en universitats públiques s e’ls ajudarà amb un 
25% en el preu de les matrícules universitàries. 

-Es crearà un equip d’operaris que vetllarà per un ò ptim funcionament de 
les nostres escoles i mantenir un bon funcionament, o reparar el que no 
estigui en bones condicions. 

-L’aprenentatge de les llengües  és vital per a nosaltres, per això seguirem 
demanant a la Generalitat una escola pública trilin güe, amb 40% en català, 
40% en castellà i 20% en anglès, però ajudarem econòmicament a aquells 
alumnes que vulguin obtenir un títol oficial en algun idioma, com pot ser el First 
Certificate Exam en anglès o el Zertifikat Zentrale Mittelstufenprüfung en 
alemany. 

 

Treball 

El treball és un eix fonamental en la vida dels nostres veïns, per això que 
nosaltres promocionarem llocs de treball per aquells que no els tinguin i per als 
que s’incorporen a la vida laboral:  

    -Promoció de la iniciativa empresarial: Es crearà un consorci de tots els 
polígons industrials de la ciutat per a la promoció conjunta a diferents medis 
professionals, fòrums, etc. 

 

  -Millora del entorn empresarial: Dotar el nostre parc empresarial amb 
enllumenat públic modern, eliminant els problemes d’accessibilitat als polígons 
per la existència de ponts estrets, asfaltat en males condicions, etc. Més 
vigilància policial, manteniment de voreres i calçades, creant un entorn més 
modern i no hostil per treballar.  

  -Crear un parc tecnològic amb una oficina d’emprened ors: Consistiria en 
la construcció d’un edifici destinat a afavorit la posada en marxa i el 
desenvolupament de noves indústries que estan començant la seva activitat, 
les quals serien ajudades, ja que els joves emprenedors sempre tindran cabuda 
en la nostra ciutat i comptaran amb el nostre recolzament.  
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Acció social 

Les persones són l’eix fonamental de la societat, nosaltres només volem el  
benestar dels ciutadans de Rubí, per això proposem:  

-Crear horts urbans: Aquest programa està dirigit a les persones de més de 
60 anys i persones en risc d’exclusió social. Hauran d’estar capacitats 
físicament per al treball agrari. Les persones beneficiàries han de seguir un 
model d’agricultura biològica a on no es poden emprar productes químics i 
tampoc es podran vendre els productes obtinguts en aquests cultius.  

-Eliminar les taxes d’ús dels Casals per a la Tercer a Edat: Són injustes i 
innecessàries. 

- Servei d’assistència domiciliària a la 3º Edat: Parlarem amb els agents 
socials i sanitaris per poder millorar el servei, conjuntament treballarem des del 
ajuntament per facilitar la vida als nostres majors.  

-Ajuda directa als bancs d’aliments de la ciutat , incloent una partida 
pressupostària. 

-Ajuda energètica per a les famílies en els rebuts de llum i altres 
subministraments . 

- Servei d’urgències 24 hores de pediatria , reclamarem a la Generalitat un 
acord per a que la ciutat tingui 24 hores pediatria en el servei d’urgències a la 
Mútua de Terrassa. 

General 

 Aquestes són les propostes bàsiques i fonamentals de la ciutat: 

-Transparència total del ajuntament: La transparència de les institucions 
haurà de ser un eix fonamental de la societat, i s’haurà d’aconseguir que es 
recuperi la confiança en la classe política. Per això nosaltres impulsarem una 
web de transparència que sigui sincera i eficaç. 

-Reduir l’estructura política i administrativa , ampliant el personal de 
manteniment de la ciutat.   

-Delimitació dels càrrecs de confiança,  n el millor càrrec de confiança son 
els propis funcionaris del ajuntament, tenim suficients funcionaris preparats per 
exercir el càrrec de confiança , perquè creiem que el millor assessor possible 
és el funcionari de carrera del ajuntament, perquè és qui viu la ciutat dia a dia.  

-Auditoria de l’ajuntament: Haurà de realitzar-se bianualment i serà publicada 
en un portal de transparència del ajuntament, perquè el ciutadà haurà de saber 
en tot moment què es fa amb el seus diners i cóm s’inverteix.  
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-Inversió en la il·luminació de tots els col·legis i dependències municipals 
amb tecnologia LED,  per a una millora de l’eficiència energètica. Això es 
realitzaria paulatinament i generaria grans estalvis a la ciutat.  

-Voreres més amples, el nostre municipi té un gran dèficit de reparació i 
manteniment de molts passos de vianants.    

-Reordenació del tràfic per a la creació de carrers per a vianants. Així el 
ciutadà de Rubí podrà anar més segur pel carrer amb els seus fills i així 
beneficia al petit comerç.  

-Adequació de nous aparcaments: S’estudiarà la construcció d’un parc 
vertical en el Escardívol, a on la planta baixa podria ser de grans locals per fer 
una zona comercial o d’oci, la zona exterior una amplia zona vera i les plantes 
superiors un pàrquing que funcionaria igual que l’actual Escardívol amb 
‘’rellotges’’ mitjançant els quals es disposa de 3 hores gratuïtes i les últimes 
plantes, completament gratuïtes, sense límit de temps.  

-Crear un pàrquing de camions asfaltat, encerclat en la seva totalitat i amb 
accés exclusiu per als usuaris mitjançant la utilització de barreres 
automàtiques. Vigilat les 24 h del dia els 365 dies l’any, reforçat amb circuit 
tancat de videovigilàncies per a major seguretat.  

-Crear la figura de l’agent cívic , qui vetllaria per als interessos del nostre 
poble. L’agent cívic realitza tasques d’informació, sensibilització i promoció 
d’actituds cíviques amb l’objectiu de fomentar accions per a una bona 
convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels espais 
públics de la ciutat. Una ciutat ben cuidada, és una ciutat rentable i sostenible, 
estalviarem en tot aquell que es pugui estalviar per reinvertir en més espais 
públics.  

-Crear un gran parc d’oci en Ca N’Oriol,  amb una gran zona de pícnic amb 
graelles i diferents serveis públics, aquests fomentarien les relacions entre els 
veïns de Rubí.  

-Municipalitzar diferents serveis.  Per cada milió que gastem, 210.000 € són 
d’IVA, que mai podrem recuperar. Per cada euro que puguem estalviar pot i ha 
de ser reinvertit en la nostra ciutat. A C’s ens comprometem en això.  

-Congelar l’IBI y els principals impostos municipal s 

-Ampliació de la plantilla de la policia municipal,  que avui en dia es molt 
curta, i no hi ha suficients efectius per quan es necessita.  

-Racionalitzar la despesa pública,  no pot ser que els serveis públics siguin 
més costosos que els privats, com succeeix actualment en molts serveis de la 
ciutat.  

-Tancament dels abocadors a Rubí.  
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Inversiones 

Reclamar a la  Generalitat  les inversions que s’haurien d’haver realitzat: 
Aquestes son referents a Rubí però de titularitat autonòmica. Per tant es 
realitzaran aquestes peticions conjuntament amb el nostre grup parlamentari: 

 -Construcció de l’escola “El Bosc”. 

-Construcció de l’institut “25 de Setembre”. 

-Construcció d’un hospital comarcal. 

-Una estació de FGC en la Llana. 

-Un tractament d’inversions igualitari al de Sant C ugat¸ donat que som 
municipis veïns i amb característiques molt similars.  

-Reclamar a la Diputació les inversions que s’haurien d’haver realitzat i no 
s’han materialitzat.   

Urbanitzacions 

Són la major extensió de terreny de la ciutat i lloc de residència d’un gran 
número de veïns de la nostra ciutat, per això:  

-Crearem un equip permanent de 5 persones tot l’any , per al manteniment 
íntegre de totes les urbanitzacions, i conjuntament amb els presidents de les 
associacions es determinarà el treball a realitzar, terminis, etc.  

 

 

 

 

 


