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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 11 DE JUNY DEL 2016

UN ANY DE LES MUNICIPALS 2015. RUBÍ

Negociar-ho tot
a Tot i governar amb només sis regidors, el PSC ha sabut trobar suports per tirar endavant el
pressupost i les ordenances a Aprovar definitivament el pla d’ordenació és el principal repte
Jordi Alemany
RUBÍ

Al PSC, que va tornar a
guanyar les eleccions després de superar una crisi
interna, se li augurava un
mandat convuls en haver
de governar amb sis regidors dels 25 que hi ha al saló de plens. Però en aquest
primer any de mandat ha
sabut tenir prou mà esquerra perquè l’Ajuntament no es converteixi en
un guirigall. Amb moments difícils, com ara
quan fa dos mesos tota
l’oposició, a excepció de
C’s, es va aliar per presentar una moció perquè
s’aturessin totes les obres
als parcs infantils pel fet
de no estar d’acord a retirar els sorrals per posar
cautxú. El govern va poder
parar el cop arribant a un
acord per crear una taula
de seguiment sobre l’espai
públic i la mobilitat que es
reunirà cada dos mesos
per tractar.
Aquest és només un
exemple del tarannà que
ha intentat aplicar el govern socialista d’Anna Maria Martínez, tot i que la
tàctica del para-xocs se’ls
pot tornar en contra si no
compleixen les expectatives de l’oposició, ja que
partits com ara Alternativa d’Unitat Popular (AUP)
i ICV ja han censurat el
mal
funcionament
d’aquesta taula de treball

—————————————————————————————————

El PSC governa
en minoria amb
sis regidors dels
25 del consistori
—————————————————————————————————

L’Ajuntament s’ha quedat l’històric edifici del Casino pagant mig milió i s’obrirà un procés participatiu per definir-ne l’ús ■ EPA

de l’espai públic. Un fet similar va passar amb
l’aprovació de pressupost i
ordenances fiscals en què
el PSC, a canvi de diferents concessions en les
negociacions, va obtenir el
suport d’ERC, AUP, C’s i
ICV, però amb el temps ja
ha rebut crítiques dels
ecosocialistes en considerar que mesures com ara
l’aplicació de la tarifació
social, el reglament d’ajudes de l’IBI i la taxa sobre
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LES CLAUS
Pla d’ordenació
b Amb una planificació
de 1981, tots els partits
plantejaven aquest
mandat com el de
l’aprovació del nou
planejament, després
que la comissió
d’Urbanisme el tombés
quan s’havia aprovat
inicialment i

provisionalment el 2008
i el 2010. S’ha creat la
comissió especial, però
formacions com ara
AUP ja s’han queixat
que només es corregeix
tècnicament el
document ja fet.

Pla per als barris
b L’alcaldessa, Anna

Maria Martínez, ha
apostat per traslladar el
seu despatx un cop al
mes durant tres dies als
barris amb la voluntat
de conèixer les seves
necessitats i un dels
projectes estrella que vol
impulsar el pla integral a
les Torres, 25 de
Setembre i Ca n’Oriol.

prosperés una moció per
eliminar els assessors.
L’alcaldessa, com ha fet
el PSC en molts municipis,
juga la carta de la proximitat desplaçant l’acció de govern als barris i la del manteniment, iniciant l’acció
de govern amb un pla de
xoc de neteja i ampliant
l’illa de vianants els caps de
setmana. Entre els grans
projectes que tot just estan
a les beceroles però que
han de començar a agafar
forma els pròxims anys, hi
ha el de remodelar el parc
de Ca n’Oriol per convertirlo en el parc infantil més
gran del Vallès, el pla d’actuació per adequar espais
de centralitat i millorar les
relacions ciutadanes als
barris de les Torres, 25 de
Setembre i Ca n’Oriol i el
pla d’equipaments. ■

LA CARA I LA CREU

Rubí
ERC

la tramitació d’expedients
als pisos buits s’estan retardant.
I és que el govern necessita anar teixint aquestes
aliances per poder tirar
endavant el dia a dia. Part
de l’oposició, sobretot les
esquerres, ja va anunciar a
inicis de mandat que no
seria especialment bel·ligerant i que buscaria consensos sempre que fos
possible, però que estaria
amatent a la fiscalització
del govern. Especialment
crítics van ser amb la designació de l’antiga alcaldessa de Castellbisbal, la
socialista Dolors Conde,
com a càrrec de confiança,
i el govern va necessitar
C’s i CDC per evitar que
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Lluir el Casino i fugir dels abocadors
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Veïns Anna Maria
per Martínez
Rubí (PSC)
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Regidora des del
2003, va ser per primer cop candidata.

Fracàs de l’alternativa al PSC
Fins pràcticament el mateix
dia del ple d’investidura es va
estar negociant la possibilitat
de fer un govern alternatiu de
majoria absoluta al del PSC.

Les converses entre ERC,
AUP, ICV i CDC no van fructificar i Veïns per Rubí va esvair
el dia abans qualsevol possibilitat d’entesa.

quest primer any de mandat s’ha aconseguit desencallar un dels processos més enquistats al municipi:
l’adquisició de l’històric edifici del Casino. Un immoble
noucentista protegit com a bé cultural d’interès local
tancat des del 2012 i que està ubicat a la plaça Catalunya. Fins a setze anys ha costat fer-ho, deixant
enrere polèmiques sorgides en diverses negociacions amb la propietat i intents fallits de tirar endavant diversos convenis,
l’últim dels quals, l’any 2009. En el darrer
ple de maig, amb les reticències de l’AUP i
Veïns per Rubí, es va donar llum verd a la
proposta de donació de la propietat a canvi de pagar gairebé 500.000 euros de càrregues que l’antiga societat va
anar contraient els últims anys amb treballadors o per la
contractació d’espectacles. Ara s’ha d’obrir un procés
participatiu per definir quin ús es dóna per a la ciutat.

ot i alguna victòria, com ara la darrera resolució de
l’Agència de Residus de Catalunya de finals de març
que anunciava que l’empresa Vertispania SL havia de
deixar d’entrar residus a l’abocador de Can Carreras per
no haver declarat l’entrada de 78.000 tones, els veïns i
polítics del municipi, amb l’impuls de la Plataforma Rubí
Sense Abocadors, mantenen la lluita per
tancar els altres que tenen en actiu i evitar-ne de nous com ara el de Can Balasc.
La problemàtica dels abocadors, amb denúncies per irregularitats els darrers
anys que han arribat a la Comissió Europea
o fins i tot una querella criminal contra l’exalcaldessa
Carme García, va fer sortir milers de rubinencs al carrer
el març del 2015. Conscients que la lluita serà llarga, el
ple també va aprovar un pla especial que regula l’obertura de nous dipòsits de residus i activitats extractives.

