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La ciutat celebrarà un acte
institucional en record a 
les víctimes de la Covid-19

Edició només 

En digital
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El govern proposa un pacte de ciutat 
amb una dotació de 6 milions d’euros

REDAcció

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, ha aprofitat el 
primer Ple de l’Ajuntament 
des que es va decretar 
l’estat d’alarma per oferir 
a l’oposició un pacte de 
ciutat amb un conjunt de 
mesures extraordinàries 
i un pressupost aproxi-
mat de sis milions d’euros. 
Aquest pacte té com a 
objectiu “frenar els efectes 
de la pandèmia i protegir 
la salut i el benestar de les 
persones”, segons ha expli-
cat la màxima responsable 
municipal.

El pacte està estructu-
rat en cinc eixos bàsics, el 
primer és l’impuls d’accions 
per reforçar els equips de 
Serveis Socials i l’ampliació 
de les ajudes i subvencions 
per donar cobertura a les 
necessitats bàsiques. El 
segon està relacionat amb 
les necessitats en habitat-
ge, com ara moratòries en 
lloguers i línies específi-
ques d’ajut per al lloguer. 
En tercer lloc, Martínez ha 
explicat que totes les me-
sures preses contemplen la 
perspectiva de gènere per 
treballar per la igualtat. En 
quart lloc, hi haurà mesu-
res per ajudar els comer-
ciants i els restauradors en 
aquesta nova etapa i, per 
últim, hi haurà accions per 
donar suport a les entitats 
culturals i esportives de la 
ciutat. Tot plegat, amb la 
voluntat de “reconstruir 
junts i posar al davant el 
progrés de Rubí”, segons ha 
expressat l’alcaldessa.

Primer Ple virtual
El pacte s’ha fet públic du-
rant un Ple celebrat aquest 
dijous a la tarda que ha 
comptat amb la participa-
ció de tots els regidors a 
través de videoconferèn-
cia, una situació inèdita, i 
que s’ha iniciat amb una 
declaració institucional 
que ha llegit l’alcaldessa, 
després de fer un minut de 
silenci per les víctimes de la 
COVID-19 (vegeu notícia a 
la pàgina 3).

Pel que fa a les inter-
vencions dels grups mu-

nicipals, el portaveu del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), Moisés 
Rodríguez, ha dit que la 
recuperació vindrà acom-
panyada “d’una política 
per un creixement fort, 
sostenible i inclusiu, amb 
valors més forts que mai, 
com ara la llibertat i la so-
lidaritat”.

Per la seva banda, Àn-
nia García, portaveu d’En 
Comú Podem (ECP), ha 
afirmat que des de l’execu-
tiu local tenen tres tasques 
fonamentals: acompanyar, 
agrair i ser responsables. En 
aquest sentit, creu que cal 
mirar endavant i treballar 
per “garantir condicions de 
vida per tothom, protegint 
els febles i vulnerables i tre-
ballant per la recuperació 
econòmica”. García també 
considera que la situació 
actual és una oportunitat 
per “reorganitzar i repensar 
la ciutat, posar-la al servei 
de les persones i fer-la més 
sostenible i més neta”.

El cap de l’oposició, 
Xavier Corbera, portaveu 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), ha iniciat 
la seva intervenció criticant 
algunes de les mesures 
preses a Madrid, com ara el 
fet de treure competències 
en Salut a la Generalitat per 
centralitzar-les a través del 
Ministeri de Sanidad i, ja a 
nivell municipal, ha volgut 
posar l’accent en el treball 
conjunt entre les diferents 
forces polítiques del Ple. 
“El repte està en el futur, en 
la capacitat de posar-nos 

d’acord amb un pacte de 
ciutat i en les modificaci-
ons pressupostàries actu-
als per afrontar de forma 
consensuada els principals 
reptes”, ha assenyalat.

cs, l’única força que ha 
criticat obertament el go-
vern
En canvi, el portaveu de 
Ciutadans (C’s), Roberto 
Martín, ha estat molt més 
contundent en la seva in-
tervenció i ha estat l’únic 
que ha fet crítiques obertes 
a l’executiu local, especi-

alment amb relació a la 
Policia Local. Martín ha ex-
plicat que alguns agents de 
la Policia Local s’ha infectat 
mentre treballaven durant 
aquesta pandèmia de co-
ronavirus i que han hagut 
d’agafar la baixa sense que 
se’ls hagi fet tests PCR. “Les 
palmadetes a l’esquena 
estan bé, però no és sufici-
ent, esperem que es facin 
proves PCR als agents i a la 
resta de personal munici-
pal que està exposat”, ha 
apuntat Martín.

El regidor socialista Moi-
sés Rodríguez ha assegurat 

que aquestes afirmacions 
eren “mentides”. El por-
taveu de Ciutadans també 
ha dit que el que cal ara és 
“treballar fora dels focus i 
els titulars per afrontar el 
desbordament dels serveis 
socials, la vulnerabilitat 
dels veïns i la desprotecció 
dels autònoms”.

Per la seva banda, el 
portaveu de Veïns per Rubí 
(VR), Toni García, ha dema-
nat a les administracions 
que “garanteixin recursos 
extraordinaris per lluitar 
contra els efectes de la cri-
si” i per fer que la “fractura 
social i econòmica sigui 
reparable”. García aposta 
per “suprimir partides del 
pressupost municipal que 
no siguin essencials per 
prioritzar la despesa en la 
lluita contra la desigualtat 
i la pobresa” i ha demanat 
al govern local que “estigui 
a l’altura de les circums-
tàncies”.

Per últim, Betlem Cañi-
zar, portaveu de l’Alternati-
va d’Unitat Popular (AUP), 
ha expressat el desig que 
es posi al centre de totes 
les polítiques “la cura de 
la vida” i ha avisat que la 
crisi és enorme i que cal 
treballar de forma com-
partida. “Cal una gestió 
unitària transversal i co-
munitària de la crisi per 
sortir reforçats i amb una 
resposta a l’alçada de les 
necessitats socials i econò-
miques”, posant l’accent en 
“l’economia de proximitat, 
la natura, la cultura local, 
etc”, ha assenyalat.

Ana M. Martínez ha fet la proposta a l’oposició durant el Ple 
virtual extraordinari sobre l’estat de la ciutat per la crisi sanitària

En Comú Podem ha decidit 
destinar els excedents de 
sou dels seus regidors i la 
designació econòmica com 
a grup municipal a finançar 
projectes solidaris derivats 
de la crisi sanitària COVID-
19. La coalició, formada per 
Podem i En Comú, té un codi 
ètic segons el qual els càr-
recs electes no poden cobrar 
més de 3 i 3,5 vegades el sou 
mínim, respectivament. La 
resta de diners que superen 
aquest topall es destinen a 
projectes solidaris. “La vo-
luntat era atorgar els diners 
a projectes concrets, però 
donada la situació d’emer-
gència, les donacions es fan 
genèricament a les entitats 
triades”, ha explicat Elena 
Montesinos, portaveu de la 
coalició.

En aquest cas, els diners 
lliurats pels regidors Ànnia 
García, Andrés Medrano i 
Pau Navarro provinents dels 

seus sous entre el setembre 
i el febrer han anat destinats 
a l’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV) i a Eco-
bòdum, un projecte d’horts 
socials. Totes dues entitats 
han rebut 2.100 euros ca-
dascuna per fer front a la 
situació d’emergència.

Pel que fa als diners de 
les designacions del grup 
municipal que rep mensu-
alment En Comú Podem, la 
coalició ha decidit donar el 
50% de l’import correspo-
nent als mesos d’abril i maig, 
el que suposa 4.275 euros 
al projecte ‘Gràcies, Rubí’, 
impulsat per l’Ajuntament 
de Rubí. Segons ha explicat 
Elena Montesinos, aquesta 
donació “no respon a una 
mancança de recursos per 
part del pressupost mu-
nicipal, sinó que obeeix a 
la voluntat de contribuir 
solidàriament a una causa 
comuna”.

En comú Podem dona part dels sous 
dels regidors i del grup municipal a 
entitats socials i iniciatives solidàries

El Partit Popular (PP) de Rubí 
creu que el govern central es 
va equivocar quan va deci-
dir tancar el petit comerç i 
considera que hi havia altres 
opcions, com ara obligar 
els treballadors a fer torns 
rotatius i imposar mesures 
de seguretat per evitar la 
propagació del virus: “Cre-
iem que el petit comerç 
no s’hauria d’haver tancat, 
parlem de negocis del ti-
pus ferreteries, merceries o 
llibreries, l’economia local 
no s’hagués vist tant perju-
dicada, perquè ara estan en 
una situació molt complica-
da”, ha explicat Juan José 
Giner, secretari general del 
PP a la ciutat, que creu que 
es podrien haver imposat 
altres mesures, com ara 
“respectar els protocols de 
seguretat i fer torns entre 
els treballadors”.

Pel que fa a la restaura-
ció i l’hostaleria, els populars 

aposten per fer una revisió 
dels impostos d’ocupació 
de la via pública, donat 
que hi haurà menys taules 
al carrer, i creuen que cal 
apostar per la instal·lació de 
mampares de separació als 
bars i restaurants. En relació 
als impostos que paguen les 
petites empreses i els autò-
noms, el PP demana a l’Ajun-
tament un pla de moratòria 
més enllà de la reducció dels 
impostos fins al juliol: “Cal 
anar més enllà, moltes fa-
mílies ho poden passar molt 
malament, cal una reducció 
dels impostos per aquests 
col·lectius i també per les 
famílies vulnerables”.

Giner també ha dit que 
el pressupost d’aquest any 
s’hauria de revisar i fer-ho 
amb el consens de les forces 
municipals del Ple amb la 
intenció de “treballar per 
l’interès general i ajudar els 
sectors més vulnerables”.

El PP considera que el petit comerç 
no s’hauria d’haver tancat

Ànnia García, acompanyada per altres membres d’En comú Podem. 
/ Arxiu

PlE MuNiciPAl SOBRE l’EStAt DE lA ciutAt DuRANt lA cRiSi SANitÀRiA

Tots els regidors han participat al Ple per videoconferència. 

El pacte 
s’estructura 
en cinc eixos 

bàsics: serveis 
socials, habitatge, 
igualtat, comerç 
i restauració, i 

cultura i esport
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Rubí celebrarà un acte ins-
titucional en record a totes 
les víctimes que han per-
dut la vida durant aquesta 
pandèmia de coronavirus. 
Així es recull en una decla-
ració institucional que s’ha 
fet pública durant el Ple 
de l’Ajuntament que es va 
realitzar de forma virtual 
aquest dijous, l’única sessió 
plenària que ha tingut lloc 
a la ciutat des que es va 
decretar l’estat d’alarma el 
passat 14 de març. 

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, va ser l’encarregada 
de llegir aquesta declaració 
institucional, després de 
fer un minut de silenci per 
les víctimes de la COVID-
19. En aquesta declaració, 
l’Ajuntament ha expressat 
el condol per les víctimes i 
ha explicat que se celebrarà 
aquest acte institucional de 
record quan les condicions 
ho permetin Cal assenyalar 
que la formació Veïns per 
Rubí havia fet fa uns dies 

aquesta petició. 
En la declaració, també 

s’ha expressat en aquest 
document la gratitud per la 
responsabilitat ciutadana i 
especialment per les perso-
nes dels serveis essencials 
que estan fent la seva feina. 
La declaració també ha agra-
ït la tasca solidària d’em-
preses, comerços, entitats 
i persones a títol individual, 
que han participat en nom-
broses iniciatives solidàries 
com ara la campanya Grà-
cies Rubí.

D’altra banda, en el text 
l’Ajuntament es compromet 
a adoptar mesures per repa-
rar les pèrdues econòmiques 
i socials provocades per la 
crisi a les famílies, així com a 
les empreses i els autònoms. 
Per últim, el text expressa 
expressar el convenciment 
que la suma d’esforços de 
tots i totes donarà com a 
resultat la recuperació del 
nostre dia a dia i del futur 
com a ciutat. / DdR

Rubí celebrarà un acte 
institucional de record a 
les víctimes de la Covid-19

DEclARAciÓ iNStituciONAlMés d’un miler de persones han mort 
al Vallès Occidental amb coronavirus

El Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya 
ha ofert dades de mortalitat 
a nivell comarcal amb la 
informació recollida a través 
de les empreses funeràries. 
Així, al Vallès Occidental han 
mort des de l’inici de l’epi-
dèmia 1.121 persones amb 
COVID-19, el que suposa 

que és la tercera comarca 
més afectada de Catalunya, 
per darrere del Barcelonès, 
on ja han mort 4.338 per-
sones i del Baix Llobregat, 
on han perdut la vida 1.261 
persones.

Pel que fa a l’evolució 
del coronavirus a la ciutat, el 
nombre de casos de positius 

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

de contagi s’ha estancat, 
però no el de sospitosos. Els 
casos sospitosos són aquells 
que un facultatiu diagnostica 
com a COVID-19 però que no 
tenen un resultat positiu al 
test. A Rubí hi ha diagnosti-
cades 487 persones positives 
i 928 sospitoses. En general, 
hi ha més casos entre les 

dones, sobretot perquè la 
franja amb més afectació de 
la malaltia és la gent gran, 
on la població femenina és 
substancialment major que 
la masculina. Així, hi ha 297 
dones amb positiu per coro-
navirus i 190 homes. Pel que 
fa als sospitosos, 664 són 
dones i 264 són homes. Ni la 
Generalitat ni l’Ajuntament 
ofereixen dades de persones 
difuntes pel virus a Rubí.

Pel que fa la taxa de con-
tagi, és a dir el nombre de 
positius respecte la densitat 
de població, Rubí està en-
tre les poblacions amb la 
taxa més baixa d’entre les 
ciutats de la comarca amb 
63,9 casos positius per cada 
10.000 habitants. Sabadell 
és la més afectada amb 88 
casos per cada 10.000 habi-
tants, seguida per Sant Cu-
gat, amb 72 casos. Terrassa 
té 68 casos per cada 10.000 
habitants. / DdR

A la nostra ciutat, les últimes dades de Salut apunten que 
s’han registrat 487 positius i 928 casos sospitosos
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El desconfinament es farà per fases i 
durarà entre sis i vuit setmanes

ReDAcció

El govern de l’estat espa-
nyol ha fet públiques aquest 
dimarts les mesures de 
desconfinament que s’apli-
caran a Espanya. El presi-
dent de l’executiu, Pedro 
Sánchez, ha assenyalat que, 
inicialment, la desescalada 
es dividirà en quatre fases 
i s’allargarà fins a finals de 
juny.

El full de ruta del des-
confinament estableix que 
la desescalada es farà de 
forma “gradual, asimètrica 
i coordinada” i la unitat 
territorial de referència serà 
la província, o l’illa en el seu 
cas. Les activitats es podran 

seria per a la gent gran i les 
persones dependents i amb 
necessitats especials.

Entre les 12 h i les 19 
h podrien sortir al carrer 
els infants menors de 14 
anys, acompanyats per un 
progenitor.

En tots els casos, s’ha 
de mantenir la distància 
de seguretat i les mesures 
higièniques establertes, no 
es pot anar més enllà d’un 
quilòmetre del domicili i les 
sortides només es poden 
fer un cop al dia.

Des d’aquest dissabte 
dia 2 de maig també es pot 
anar a cuidar l’hort, sempre 
que aquest estigui destinat 
a l’autoconsum.

L’Ajuntament de Rubí va començar a distribuir mascaretes 
infantils dissabte passat i ho ha seguint durant tota aques-
ta setmana. Està previst que se’n distribueixin 10.918. Els 
destinataris són infants de Rubí entre els 3 i els 14 anys i 
la mesura pretén donar seguretat als infants que vulguin 
sortir al carrer acompanyats dels seus pares.

Les mascaretes que s’han fet arribar als infants han 
estat confeccionades per l’empresa rubinenca Robin Hat: 
es tracta de mascaretes higièniques reutilitzables que es 
poden rentar fins a 140 vegades. El repartiment es fa  de 
forma individual, a les bústies de les llars, segons les dades 
del cens municipal i anirà a càrrec de membres del govern 
municipal i de personal municipal. Aquest darrer punt ha fet 
aixecar crítiques per part de l’oposició, a qui també s’havia 
ofert la possibilitat de fer l’entrega.

Els infants fins a 14 anys poden fer passejos d’una hora 
al dia, a una distància màxima d’un quilòmetre de casa seva 
i poden portar joguines, com patinets, bicicletes o pilotes, 
però no compartir-les. S’hauran de mantenir les distàncies 
bàsiques de prevenció, garantir la màxima higiene i si és 
possible, utilitzar mascaretes.

Repartiment de 10.000 mascaretes 
per als infants de la ciutat

dur a terme dins el territori 
en el qual es resideixi i, per 
tant, de moment, no estarà 
permesa la mobilitat entre 
províncies.

Cada fase tindrà una 
durada mínima de quinze 
dies, que és el període 
d’incubació del virus. I no-
més s’avançarà a la següent 
etapa si els indicadors sani-
taris, com ara la capacitat 
del sistema sanitari o la 
situació epidemiológica de 
la zona, assenyalen que es 
pot continuar a la següent 
etapa. Una vegada fina-
litzada l’última fase, que 
no arribaria fins a finals 
de juny, arrencarà el que 
l’executiu ha batejat com 

“la nova normalitat”. En 
aquest punt es mantindran 
les mesures de control i l’ús 
de material preventiu, com 
les mascaretes al transport 
públic i fora de casa.

Franges horàries
Pel que fa a les franges ho-
ràries per a la sortida de la 
població s’ha estructurat en 
funció de l’edat i de l’activi-
tat a realitzar. Així, entre 6 i 
10 h i de 20 a 23 h, els ma-
jors de 14 anys i menors de 
70 poden sortir a fer esport 
individual o a fer passejos. 
Seria per a fer esport de 
forma individual. 

Entre les 10 i les 12 h i 
les 19 i les 20 h, la sortida 

Crítiques de l’oposició perquè els 
membres del govern lliuren en mà 
les mascaretes 

Els grups de l’oposició, Esquerra Republicana de Catalunya, 
Ciutadans, Veïns per Rubí i l’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) han fet un comunicat conjunt en el qual valoren 
positivament l’entrega de mascaretes als infants, però no 
creuen que l’entrega l’hagin de fer els membres de l’equip 
de govern i ho qualifiquen de “propaganda institucional”. 
Per aquest motiu, els portaveus dels grups de l’oposició, en 
nom dels regidors dels seus grups, van declinar participar 
en el repartiment de mascaretes a domicili.

El material que es deixa a la bústia va acompanyat d’una 
carta de l’alcaldessa, Ana María Martínez, i d’una infografia 
amb instruccions sobre la col·locació de la mascareta.

· Sortida controlada de menors.
· Esport individual a l’aire lliure.
· Locals amb cita prèvia per a menjar a domicili.
· Entrenament individual d’esportistes professionals.
· Preparació de tots els locals públics amb mesures 
de protecció.

les 4 FAses De lA DesescAlADA

· Obertura de l’interior de locals un terç del seu afo-
rament.
· Obertura excepcional de centres escolars per a clas-
ses de reforç o la selectivitat.
· Cinemes, teatres i similars a un terç del seu afora-
ment.
· Equipaments culturals a un terç del seu aforament. Si 
és a l’aire lliure, màxim de 400 persones assegudes.
· Llocs de culte a la meitat del seu aforament.

· Obertura de comerços a excepció de centres co-
mercials.
· Obertura de restauració amb un 30% d’ocupació en 
terrasses.
· Obertura d’hotels i allotjaments excloent zones 
comunes.
· Llocs de culte al 50% de la seva capacitat.
· Obertura de centres d’alt rendiment esportiu.

· Flexibilització de la mobilitat general.
· Centres comercials al 50% de la seva capacitat i amb 
distància de dos metres.
· Major aforament en restauració, preservant les dis-
tàncies de seguretat.

FasE 1 | De l’11 de maig fins al 25 de maig FAse 3 | Del 10 fins el 24 de juny

FAse 2 | Del 26 de maig fins al 9 de junyFAse 0 | Del 28 d’abril fins al 10 de maig

· La província és la unitat territorial de mesurament.
· La durada de les fases serà com a mínim de dues setmanes ca-
dascuna i l’avanç anirà condicionat a indicadors de salut pública i 
a l’evolució de les dades.
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Les administracions anuncien paquets d’ajudes per 
pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
REDACCIÓ

La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 ha obligat 
al govern central a decretar 
l’estat d’alarma fi ns al 28 de 
març, tot i que molt proba-
blement s’haurà d’aplicar 
durant més dies. El decret ha 
impulsat un conjunt de mesu-
res que afecten directament 
l’economia, en especial als 
autònoms i a les empreses, 
però també als treballadors 
temporals. Per aquest moti u, 
diferents administracions ja 
han proposat les primeres 
mesures per pal·liar els efec-
tes negati us que puguin tenir 
les mesures restricti ves sani-
tàries i ajudar les famílies que 
pitjor ho esti guin passant.

Així,  el  president de 
l’executiu espanyol, Pedro 
Sánchez va anunciar dimarts 
un conjunt de mesures per 
fer front a la crisi econòmica 
arran de l’epidèmia. Entre 
les mesures més destacades, 
hi ha una moratòria en el 
pagament de les hipoteques 
per aquelles persones que es 
quedin a l’atur o per aquells 
treballadors que vegin re-

duïts notablement els seus 
ingressos. El govern central 
també ha prohibit que es talli 
llum, aigua o gas a les famílies 
vulnerables.

Pel que fa als ajuts als 
treballadors, ha anunciat 
que totes les persones que 
estiguin en situació d’un 
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) co-
braran la prestació d’atur, 

independentment de si en 
tenien dret o no. També 
s’ha anunciat una prestació 
per als autònoms que hagin 
vist caiguda un 75% la seva 
facturació respecte al març 
del 2019. Altres mesures són 
la possibilitat de reduir-se el 
100% de la jornada en cas 
que el treballador necessiti  
cuidar d’un familiar fins a 
segon grau.

També ha anunciat una 
transferència de 2.800 mili-
ons d’euros per a les comu-
nitats autònomes i ha fl exi-
bilitzat la regla de la despesa 
dels ajuntaments.

Pel que fa a les mesures 
adoptades per la Generalitat, 
aquestes consisteixen en una 
moratòria de l’autoliquida-
ció i pagament dels tributs 
i crèdits a la Generalitat, 

Targetes moneder 
per cobrir a Rubí les 
beques menjador
La Generalitat de Catalunya 
ha garanti t els ajuts de men-
jador a l’alumnat benefi ciari 
de les beques menjadors i als 
menors usuaris dels serveis 
d’intervenció socioeducati va 
amb servei d’àpat a través 
d’unes targetes moneders. 
Això vol dir que a Rubí es 
reparti ran 1.782 targetes per 
cobrir aquestes necessitats i 
un total de 17.000 a tot el Va-
llès Occidental. Les targetes 
moneders es distribuiran de 
manera personal al domicili 
de cada infant entre el 23 i el 
25 de març. / DdR

una inversió de 7,5 milions 
d’euros per compensar els 
autònoms afectats per la crisi 
i que no ti nguin una alterna-
ti va d’ingressos si demostren 
tenir pèrdues econòmiques 
en relació amb el març del 
2019. També s’ha anunciat 
una línia de crèdits de 1.000 
milions d’euros, a través de 
l’Insti tut Català de Finances 
o Avalis Catalunya, desti nat a 
les pimes per ajudar a la seva 
liquiditat i a mantenir els llocs 
de treball. Una mesura que 
la Generalitat calcula que 
podrà ajudar a unes 4.000 
empreses.

Pel que fa a l’Ajuntament 
de Rubí, ha dit que ajornarà el 
pagament d’impostos i taxes 
fi ns a la fi  de l’estat d’alarma. 
Això vol dir que si el 4 de maig, 
data en què s’iniciava el paga-
ment de l’IBI, la situació és la 
mateixa que ara, s’ajornarà el 
pagament. En canvi, l’Impost 
d’Acti vitats Econòmiques es 
cobra al setembre i, per tant, 
no hauria de quedar afectat. 
El que sí que s’ajornarà segur 
és el pagament de l’impost de 
vehicles, que havia començat 
el 2 de març.

AJUTS GOVERN CENTRAL
-Moratòria en el pagament 
d’hipoteques als treballadors 
que es quedin a l’atur o que 
hagin vist reduïts els seus in-
gressos
-Prohibició de tallar l’aigua, 
la llum i el gas a col·lectius 
vulnerables
-Els ERTE no consumiran de-
socupació i tots podran cobrar 
l’atur
-Reducció de la jornada dels 
treballadors al 100% per tenir 
cura de familiars fi ns a segon 
grau
-Prestació per falta d’acti vitat 
pels autònoms que hagin re-
duït els seus ingressos un 75% 
respecte al març del 2019

-Protecció pels treballadors fi -
xos disconti nus, a temps parcial 
i cooperati ves
-300 milions d’euros per refor-
çar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cien-
tí fi ca
-Pròrroga automàtica de les 
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 mili-
ons d’euros a les comunitats 
autònomes
-1.000 milions d’euros per 
inversions sanitàries
-Suspensió del pagament dels 
deutes tributaris a les pimes
-Ajuts al sector turísti c, trans-
port i hostaleria
-Subministrament de 950.000 
mascaretes

-25 milions d’euros per beques 
menjador

AJUTS GENERALITAT
-Moratòria en el pagament de 
tributs a la Generalitat
-7,5 milions d’euros per ajudar 
als autònoms que no ti nguin 
alternati va d’ingressos i hagin 
ti ngut pèrdues en relació amb 
el març del 2019
-Línia de crèdits de 1.000 mi-
lions d’euros per a pimes per 
necessitats de liquidació i man-
teniment dels llocs de treball
-Moratòria de la taxa turísti ca

AJUTS AJUNTAMENT
-Ajornament dels impostos i les 
taxes municipals

Vetlles i enterraments només al tanatori i en la inti mitat
- Els difunts només es poden vetllar fi ns a un màxim 
de dues hores.
- L’aforament de les cerimònies d’enterrament, que 
no es poden fer a les esglésies, està limitat a 15 
persones.
- Les persones han de guardar un metre de distància 
entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
sanitàries.

Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp 
- El Mercat Municipal conti nua obert amb l’horari 
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients 
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal 
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues 
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures 
per prevenir els contagis, com ara la uti lització de 
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel 
desinfectant els taulells.

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
evitar contagis de COVID-19, 
tant pel que fa als voluntaris 
de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR

 Divendres, 20 de març de 2020 ACTUALITAT4

Les administracions anuncien paquets d’ajudes per 
pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
REDACCIÓ
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res que afecten directament 
l’economia, en especial als 
autònoms i a les empreses, 
però també als treballadors 
temporals. Per aquest moti u, 
diferents administracions ja 
han proposat les primeres 
mesures per pal·liar els efec-
tes negati us que puguin tenir 
les mesures restricti ves sani-
tàries i ajudar les famílies que 
pitjor ho esti guin passant.

Així,  el  president de 
l’executiu espanyol, Pedro 
Sánchez va anunciar dimarts 
un conjunt de mesures per 
fer front a la crisi econòmica 
arran de l’epidèmia. Entre 
les mesures més destacades, 
hi ha una moratòria en el 
pagament de les hipoteques 
per aquelles persones que es 
quedin a l’atur o per aquells 
treballadors que vegin re-

duïts notablement els seus 
ingressos. El govern central 
també ha prohibit que es talli 
llum, aigua o gas a les famílies 
vulnerables.

Pel que fa als ajuts als 
treballadors, ha anunciat 
que totes les persones que 
estiguin en situació d’un 
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) co-
braran la prestació d’atur, 

independentment de si en 
tenien dret o no. També 
s’ha anunciat una prestació 
per als autònoms que hagin 
vist caiguda un 75% la seva 
facturació respecte al març 
del 2019. Altres mesures són 
la possibilitat de reduir-se el 
100% de la jornada en cas 
que el treballador necessiti  
cuidar d’un familiar fins a 
segon grau.

També ha anunciat una 
transferència de 2.800 mili-
ons d’euros per a les comu-
nitats autònomes i ha fl exi-
bilitzat la regla de la despesa 
dels ajuntaments.

Pel que fa a les mesures 
adoptades per la Generalitat, 
aquestes consisteixen en una 
moratòria de l’autoliquida-
ció i pagament dels tributs 
i crèdits a la Generalitat, 

Targetes moneder 
per cobrir a Rubí les 
beques menjador
La Generalitat de Catalunya 
ha garanti t els ajuts de men-
jador a l’alumnat benefi ciari 
de les beques menjadors i als 
menors usuaris dels serveis 
d’intervenció socioeducati va 
amb servei d’àpat a través 
d’unes targetes moneders. 
Això vol dir que a Rubí es 
reparti ran 1.782 targetes per 
cobrir aquestes necessitats i 
un total de 17.000 a tot el Va-
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moneders es distribuiran de 
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empreses.

Pel que fa a l’Ajuntament 
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pels autònoms que hagin re-
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xos disconti nus, a temps parcial 
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entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
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Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp 
- El Mercat Municipal conti nua obert amb l’horari 
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients 
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal 
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues 
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures 
per prevenir els contagis, com ara la uti lització de 
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel 
desinfectant els taulells.

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
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de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR

Personal municipal repartint les mascaretes. / a. Martín
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ASAV col·labora amb una campanya per 
ajudar els malalts a comunicar-se amb 
els familiars amb les noves tecnologies
ReDAcció

L’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV) col·
labora amb la campanya 
liderada per COVIDWarri·
ors i que té el suport de la 
Fundació TIC Salut Social 
i Orange i que té per ob·
jectiu ajudar als malalts 
i a la gent gran a poder 
comunicar·se amb les se·
ves famílies a través de les 
noves tecnologies. Les tau·
letes digitals i els telèfons 

intel·ligents permeten a la 
gent que està aïllada, ja 
sigui en hospitals, centres 
sociosanitaris o residènci·
es, fer videotrucades per 
poder parlar amb els seus 
familiars i amics.

Fins ara, el projecte, 
que porta per nom ‘Dret 
a connectar·se’ ha lliurat 
900 telèfons intel·ligents a 
hospitals catalans i 1.000 a 
residències; i 338 tauletes 
digitals a centres sociosa·
nitaris, 140 a residències i 

200 a altres centres.
El projecte compta amb 

voluntaris del Col·legi d’En·
ginyers, de l’Ajuntament 
de Rubí i d’ASAV, que són 
els qui han fet les tasques 
de muntatge i instal·lació 
de dispositius, incloent-hi 
protocols d’ús. Es pot col·
laborar amb el projecte a 
través del web www.de·
rechoaconectarse.org. Voluntaris habilitant els dispositius electrònics. / Cedida

Reforç del servei de bus urbà 
durant les hores punta a les línies 
4 i 5 per satisfer la demanda
ReDAcció

Des de dilluns, el bus urbà 
ha reforçat el servei durant 
les hores punta al matí i 
a la tarda a les línies 4 i 5, 
passant a oferir la freqüèn·
cia de pas habitual prèvia 
a la situació d’emergència 
sanitària. L’Ajuntament ha 
introduït aquest reforç per 
satisfer la demanda de per·
sones usuàries i complir la 
directriu de no superar el 
33% d’ocupació dels vehi·
cles. Això significa que el 
bus opera al 71% durant 
aquests dies.

L’Ajuntament també està 
estudiant possibles soluci·
ons per reforçar la resta de 
línies si en moments puntu·

als tenen problemes per una 
major demanda. Ara mateix, 
la resta del servei continua 
operant amb les mateixes 
freqüències de pas dels 
darrers dies: les línies 1, 2, 3, 
4 i 5 funcionen al 50%, amb 
un reforç en hores punta de 
matí i tarda a les línies 1, 2, 
3, mentre que les línies 6 i 7 
funcionen com és habitual. 
Els horaris excepcionals es 
poden consultar a www.
rubibus.com.

La xifra d’usuaris més 
elevada d’usuaris del bus 
des del 19 de març es va 
produir el 24 d’abril, amb un 
total de 814 passatgers. Això 
suposa un 88,85% menys del 
que és habitual en un dia 
laborable públic català. 

la demanda de bus d’aquests dies ha caigut més d’un 80% respec-
te a un dia normal. / Ajuntament
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L’Ajuntament dona deu dies més a 
TMA per presentar l’estudi d’impacte 
ambiental de l’abocador
La Junta de Govern Local va 
acordar divendres passat que 
l’Ajuntament donés a TMA 
Grupo Sánchez deu dies més 
per presentar la documen-
tació que falta en relació 
amb la sol·licitud d’aprovació 
prèvia del Projecte d’Actuació 
Específi ca de l’abocador de 
Can Balasc.

El 21 de novembre del 
2019, el consistori ja va acor-
dar demanar aquesta docu-
mentació i, precisament per 
aquest moti u, l’empresa va 
demanar una suspensió per 
parlar amb la Generalitat i 
aclarir si és necessària o no 
aquesta documentació. En un 

primer moment, la Generali-
tat va afi rmar que amb una 
autorització ambiental era 
suficient. Amb aquest nou 
termini de deu dies, des de la 
data de l’acord, l’Ajuntament 
resol la suspensió dema-
nada per TMA, concedint-li 
aquest termini de temps per 
presentar un document que, 
segons va explicar la mateixa 
empresa a Diari de Rubí, ja 
tenen elaborat.

D’altra banda, el consis-
tori ha analitzat el projecte i 
creu que és necessari esme-
nar-lo, tot i que no explicita 
quins són els aspectes a mo-
difi car. / DdR

L’Ajuntament es compromet a elaborar un pla 
de manteniment a l’Escola Schola

Crida a la ciutadania per sumar-se a la nova 
campanya de civisme #RubíCiutatNeta

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha 
compromès a elaborar un pla 
de manteniment immediat 
per millorar les instal·lacions 
de l’Escola Schola, en el marc 
de la darrera reunió del Con-
sell Escolar del centre educa-
ti u. El consistori, la direcció i 
l’AMPA de l’escola han acordat 
crear una comissió mixta per 
fer el seguiment de les accions 
de conservació que executarà 
l’administració local.

L’escola ha inventariat les 
actuacions de manteniment 
necessàries per garanti r el bon 

funcionament del centre i ja 
les ha traslladat a l’Ajuntament 
per tal que estableixi un pla de 
treball i les programi. Entre 
les accions plantejades hi ha 
tasques de pintura general de 
l’edifi ci, el canvi de cisternes 
antigues, la substitució de 
fi nestres de fusta i la reparació 
de goteres, entre altres.

Paral·lelament, el govern 
local seguirà reclamant a la 
Generalitat que duguin a ter-
me les inversions previstes a 
la Schola. El febrer del 2019, 
l’executi u local va presentar 
un avantprojecte de moder-
nització del centre escolar 

que mira de donar resposta a 
problemàti ques de venti lació, 
llum, humitats, evacuació, su-
perfí cie i accessibilitat. Aquest 
avantprojecte ascendeix a 
més d’1,5 milions d’euros i es 
planteja en diferents fases i 
en quatre opcions d’actuació 
i modernització. A la sessió 
plenària celebrada el 2 de 
maig, la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament va adoptar el 
compromís de modernitzar 
i millorar l’edifi ci de l’Escola 
Schola. Tots els grups van 
acordar instar la Generalitat a 
comprometre’s amb la millora 
de l’equipament.

El regidor d’Infància i 
Educació, Víctor García, ha 
reconegut que la Schola ne-
cessita actuacions de millora, 
que la comunitat educati va 
fa temps que reclama. “Ara 
posem fi l a l’agulla a aquestes 
demandes i, en les properes 
setmanes, durem a terme 
aquelles actuacions de man-
teniment que són de la nostra 
competència”, ha assegurat 
García, qui ha afegit que a la 
vegada “conti nuarem insisti nt 
a la Generalitat de Catalunya 
perquè executi les obres 
d’inversió a les quals es va 
comprometre”.

Programa de mobilitat entre el 
Torrent dels Alous i Grenoble
L’insti tut Torrent dels 
Alous parti cipa en el 
programa de mobi-
litat que impulsa el 
Departament de la 
Generalitat de Cata-
lunya i les Acadèmies 
Franceses de Gre-
noble i Montpeller. 
Es tracta d’un inter-
canvi de dos mesos 
de durada, que té 
com a protagonistes 
en aquesta primera 
edició a l’estudiant 
de 4t d’ESO Marina 
Vilardell i l’alumna del Lycée 
Lesdiguières Lola Creux.

En la primera fase de 
l’intercanvi, l’estudiant ru-
binenca va estar durant un 

C. CARRASCO

L’Ajuntament ha posat en 
marxa l’enèsima campanya de 
civisme per intentar mantenir 
la ciutat més neta, erradicant 
la presència d’excrements i 
orins de gos de la via pública. 
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, i els regidors de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
i de Relacions Ciutadanes i 
proximitat, Miguel Ángel Ro-
mero, han presentat aquest 
dilluns la nova campanya.

La iniciativa, que s’ha 
batejat amb el hastag #Ru-
biCiutatNeta, vol aconseguir 
la complicitat de tots els 
rubinencs i rubinenques a 
l’hora d’exigir a les persones 
incíviques que respecti n les 
normes. En aquest sentit, 
s’han editat 33.000 fulletons 
informati us que es distribui-
ran per tota la ciutat. Aquests 
inclouen un cartell amb l’eslò-
gan ‘Aquest és un carrer net. 
Uneix-te al moviment #Rubí-
CiutatNeta, #recullolacaca’, 
amb l’objecti u que es pengin 

a comunitats i espais publici-
taris de tota la ciutat.

Segons Martí nez, la inten-
ció és combatre les conduc-
tes i les acti tuds incíviques 
d’aquesta minoria que em-
bruta la ciutat perquè “l’espai 
públic s’ha de cuidar entre 
tots i totes”. La primera edil 
ha afegit que aquesta campa-

nya neix amb l’esperança que 
funcioni millor que l’anterior 
i que no s’hagi d’uti litzar la 
part més sancionadora. “Cal 
que tothom entengui que 
és un deure de la ciutadania 
no embrutar més del que és 
imprescindible, perquè ja ho 
diu la dita: no és més net qui 
més neteja, sinó qui menys 

embruta”.
A més, la màxima respon-

sable municipal ha recordat 
que la presència d’excre-
ments i orins de gos a la via 
pública és un problema endè-
mic de la ciutat i que la femta 
canina és un risc per a la salut 
pública, i especialment per 
als infants, ja que juguen en 
els sorrals dels parcs infanti ls, 
on malauradament es troben 
sovint caques de gos que no 
han estat recollides pels seus 
propietaris.

Ara arrencarà la campa-
nya informati va i, posterior-
ment, s’imposaran sancions, 
que poden arribar als 900 
euros. Cal recordar, però, 
que l’Ordenança regulado-
ra de la tinença d’animals 
de companyia ja contempla 
aquestes sancions, que es 
poden aplicar durant tot l’any 
i no només en el marc d’una 
campanya.

El cost de la campanya, 
que es vol que s’allargui en 
el temps, puja fi ns ara a 4.400 
euros.

L’alcaldessa i els regidors, durant la presentació de la campanya 
de civisme. / C.C.

mes vivint a Grenoble amb la 
família francesa, mentre que 
en aquesta segona fase, és 
l’alumna francesa la que està 
a Rubí. / DdR

Les dues estudiants parti cipant en l’in-
tercanvi. / Cedida
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Rubí participarà de forma virtual al 75è 
aniversari de l’alliberament de Mauthausen
ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí ha 
estat convidat per partici-
par en la cerimònia virtual 
de commemoració del 75è 
aniversari de l’alliberament 
del camp de concentració 
de Mauthausen, que havia 
de tenir lloc el 10 de maig a 
Àustria, però que finalment 
es farà de forma digital.

Onze rubinencs van ser 
deportats a aquest camp, 
dels quals sis van perdre la 
vida a Gusen, un subcamp a 
4 km de Mauthausen, i un va 
morir a Hartheim. 

Es tracta dels rubinencs 
Enric Aragonès Campderrós, 
Francesc Bartoli Creus, Gre-
gorio Beltran Jardiel, José Ló-
pez de Letona Angulo, Jesús 
Montroig Cuarteto, Joaquim 
Rusiñol Folch i Andreu Vidal 
Almirall. Els altres quatre ru-
binencs, Joaquim Aragonès 
Campderrós, Antoni Òdena 
Òdena, Antoni Pereña Salas i 
Joaquim Cardona Parera van 
poder sortir amb vida, tot i 
que aquest últim va acabar 
morint a França el 1955. 
La majoria van arribar als 
camps després de ser depor-
tats fugint a l’exili després de 
la Guerra Civil.

Cada any des del 1946 
es fan cerimònies de com-
memoració i alliberament 
al camp de concentració 
de Mauthausen, situat a 
Àustria, així com a les ubica-
cions dels antics subcamps, 
en diferents punts del país. 
Les cerimònies de comme-
moració i alliberament es 

duen a terme anualment 
al Memorial del camp de 
concentració de Mauthau-
sen i a les ubicacions dels 
antics subcamps. Enguany, 
l’Ajuntament de Rubí havia 
d’assistir-hi convidat per 
Amical Mauthausen però, fi-
nalment, l’homenatge haurà 
de ser virtual per la crisi 
sanitària.

La cerimònia, organitza-
da per Amical Mauthausen 
amb la col·laboració del 
Comitè Internacional de 
Mauthausen, serà el 10 de 
maig entre les 11 h i les 12 h 
i s’iniciarà amb una salutació 
i la lectura del Jurament de 
Mauthausen en diferents 
idiomes, ja que el 90% de 
les víctimes no eren ni ale-
manyes ni austríaques. 

Els presoners, princi-
palment dissidents polítics, 

eren utilitzats pel règim nazi 
com a mà d’obra esclava, 
especialment a les mines 
que hi havia a la zona, i des-
tacava per la gran quantitat 
de presoners espanyols que 
hi havia.

Durant l’homenatge, hi 
haurà parlaments i es pas-
sarà un vídeo amb declara-
cions dels supervivents i in-
formes sobre l’alliberament, 
entre altres. El camp va ser 
alliberat per l’exèrcit nord-
americà el maig de 1945.

A banda d’aquest ho-
menatge, fins al 20 de maig 
tindran lloc les Setmanes 
de Commemoració Virtu-
als. Durant aquest temps, 
la web del Comitè Inter-
nacional de Mauthausen 
publicarà vídeos curts de 
supervivents de camps de 
concentració i testimonis 

Imatge de la cerimònia de l’any passat. / MKOE - Jacqueline Godany

presencials, informes dels 
alliberadors, declaracions 
d’organitzacions de víctimes 
i ambaixadors i iniciatives 
commemoratives locals, 
entre altres.

El regidor de Memòria 
Històrica, Pau Navarro, ha 
explicat que la voluntat del 
consistori és recordar els 
rubinencs que van patir la 
repressió dels camps nazi i 
per continuar lluitant contra 
el feixisme.

 “Rubí vetllarà per donar 
reconeixement a aquestes 
persones de la nostra ciutat 
participant en aquest acte 
virtual, extensible a totes 
les persones que van patir 
la deportació, amb la plena 
convicció que és amb aques-
ta pedagogia com es pot 
frenar i aturar el feixisme”, 
ha apuntat. 

Aprovat el conveni entre l’ACA i l’Ajuntament de Terrassa per 
redactar el projecte de millora de la riera de les Arenes
ReDAcció

L’Agència Catalana de l’Aigua 
ha aprovat el conveni de col-
laboració amb l’Ajuntament 
de Terrassa per determinar 
les condicions per redactar 
els documents tècnics per 
minimitzar el risc d’inundació 
a la riera de les Arenes.

El conveni és conseqüèn-
cia d’un acord del 2019 en 
què s’establien cinc actu-
acions a impulsar pels dos 
organismes a les rieres de les 
Arenes i del Palau, les dues 
rieres afluents de la riera 
de Rubí. Ja s’han executat 
dues de les actuacions i el 
conveni concretarà com es 

Treballs a la riera de les Arenes durant el 2019. / ACA

farà la resta.
Els treballs se centraran 

a la riera de les Arenes, en el 
tram entre el pont de Sant 
Llorenç i el pont de Navarra, 
i també s’actuarà en el sector 
que hi ha aigües amunt de la 
rotonda dels Bellots. L’acord 
es formalitzarà de forma 
digital entre les dues admi-
nistracions i preveu destinar 
conjuntament uns 23.000 
euros per a la redacció del 
projecte, amb una data de 
caducitat del desembre del 
2021.

Un cop definides les 
actuacions previstes en el 
curs fluvial, es redactarà un 
nou convenir per definir el 

El servei de recollida d’aquells residus que no poden anar 
als contenidors de la recollida selectiva, és a dir, el servei 
de la Deixalleria Mòbil, torna a estar operatiu des de dilluns 
27 d’abril. La Deixalleria Mòbil cobreix 75 punts de la ciutat 
de dilluns a dissabte i en horari de matí i tarda. 

Entre els residus que recull hi ha piles i bateries, envasos 
de productes de neteja, electrodomèstics, material electrò-
nic, bombetes, roba i calçat, termòmetres, radiografies o 
tòners i cartutxos, entre d’altres. A cada parada, el ciutadà 
trobarà un pal informatiu de color verd on s’indica el dia 
i l’horari d’aquell punt de recollida de residus de la deixa-
lleria mòbil.

En el cas que el material a reciclar siguin mobles o trastos 
vells el servei es fa a domicili. El telèfon perquè els vinguin 
a buscar al portal de casa teva és el Telèfon Verd (900 130 
130 / 93 699 98 01 des del mòbil). També es poden dur 
directament a la deixalleria de Cova Solera.

El servei de la Deixalleria Mòbil torna 
a estar operatiu

La deixalleria mòbil torna a oferir el seu servei. / Ajuntament de 
Rubí

finançament i l’execució de 
les obres.

D’altra banda, l’ACA està 
impulsant un Pla Director de 

rieres a Terrassa per concre-
tar les accions que s’hauran 
de produir durant el nou cicle 
de planificació 2022-2027.

Endesa ha invertit 86.000 euros en els treballs de reforma 
tecnològica de part de la xarxa elèctrica de baixa tensió del 
Vallès Occidental, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat 
de les infraestructures i, sobretot, de millorar la qualitat i 
la continuïtat del servei als clients. 

L’actuació ha consistit en la substitució de més de sis 
quilòmetres de xarxa de tecnologia convencional per una de 
nova de cable trenat. Aquest tipus d’actuacions representa 
una reducció important de les mides i l’amplitud física de 
la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aï-
llades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent 
o d’altres agressions externes. Aquest nou disseny és més 
robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, 
alhora que es guanya en seguretat i queda molt més integrat 
en l’entorn natural. 

Les actuacions s’han dut a terme a sis municipis de la 
comarca. Així, s’ha treballat a les àrees de Can Domènech 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, al terme muni-
cipal de Rubí, a la zona del Golf de Sant Cugat del Vallès, 
a Sant Feliu del Racó i el camí del cementeri de Castellar 
del Vallès, a la Salut i Mas Canals, a la ciutat de Sabadell i, 
finalment, al Racó de la Sagrera i Can Montllor, al municipi 
de Sentmenat.

Endesa inverteix 86.000 euros en la 
millora de la xarxa eléctrica de baixa 
tensió del Vallès Occidental

Detall del nou cablejat. / Endesa
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Els projectes de l’OSE de millora 
de la competitivitat empresarial 
es faran de forma telemàtica
REDAcció

L’Oficina de Serveis a l’Em-
presa (OSE) de l’Ajunta-
ment de Rubí i la Diputació 
de Barcelona fa anys que 
promouen projectes de 
millora de la competitivitat 
empresarial. En aquesta 
nova edició anual, els pro-
jectes s’han adaptat a les 
necessitats de les empreses 
per l’emergència sanitària 
i es faran de forma com-
pletament telemàtica per 
detectar en cada cas com 
millorar l’estratègia de cada 
participant.

La iniciativa permetrà 
identificar les palanques de 
creixement de les empreses 
participants a mitjà i llarg 
termini per poder imple-
mentar-les en els seus ob-
jectius estratègics a través 
d’un pla de creixement i un 
pla d’acció personalitzat i 
a mida. 

A través dels diferents 
projectes, les empreses 
podran identificar els fac-
tors claus d’èxit del seu 
creixement empresarial, 
estructurar un full de ruta 
i materialitzar propostes 
amb un acompanyament 
telemàtic de forma per-
sonalitzada. Els elements 
sobre els quals hi haurà 
assessorament seran or-
ganització i equip directiu, 
màrqueting i comunicació, 
gestió econòmica, finan-

çament, recursos humans, 
planificació estratègica, 
internacionalització, inno-
vació tecnològica i comer-
cialització.

Hi poden participar les 
empreses amb la matriu 
o el centre de decisió a la 
demarcació de Rubí. Les 
empreses han d’estar al dia 
amb les seves obligacions 
laborals, tributàries i fiscals 
i han d’omplir un formulari 
perquè es pugui valorar la 
seva candidatura.

Metodologia
Totes candidatures rebudes 
passaran per una fase de 
selecció per detectar les 
empreses amb més poten-
cial de creixement. En una 
segona fase, s’analitzarà la 
situació de l’empresa i es 
fixaran els objectius que 
millor responguin a la seva 
realitat. En segon lloc, es 
definirà un pla de creixe-
ment operatiu enfocat a 
cada negoci, amb el suport 
i assessorament de consul-
tors especialitzats. Final-
ment, a la tercera fase del 
programa, les companyies 
rebran suport per posar en 
marxa les accions identifica-
des en el pla de creixement 
a través d’un pla d’acció. 
En aquesta fase, un expert 
de l’àrea o àrees identifi-
cades com a prioritàries a 
treballar (gestió empresa-
rial, planificació estratègica, 

comercialització, recursos 
humans, finançament, in-
novació o internacionalit-
zació) acompanyarà cada 
empresa amb 12 hores de 
sessions individuals.

El cost aproximat per 
empresa és de 1.800 euros, 
el 100% dels quals estan 
finançats per l’Ajuntament 
de Rubí i la Diputació. Fins ara aquest servei es feia a la masia de Can Serra. / Arxiu

la Diputació Barcelona facilita l’accés a 
recursos per fer front a la cOViD-19
REDAcció

Amb la voluntat que la ciu-
tadania, les empreses i els 
governs locals de la pro-
víncia puguin fer front a la 
pandèmia provocada per 
la COVID-19, la Diputació 
de Barcelona, a través del 
Cercador d’Informació i Do-
cumentació Oficials (CIDO), 
ha agrupat en cinc àmbits 
temàtics totes les informa-
cions públiques que tenen 
com a finalitat fer front a 
l’emergència sanitària a Ca-
talunya.

El primer d’aquests àm-
bits fa referència a les ofer-
tes de treball del sector 
públic orientades a cobrir 
urgentment places corres-
ponents a serveis essencials, 

en especial les de l’àmbit sa-
nitari. A més, destaca el cer-
cador d’ajuts i subvencions 
de totes les administracions 
amb l’objectiu de pal·liar els 
efectes derivats de la crisi 
sanitària, econòmica i social; 
així com, també, una temàti-
ca específica pels ajuts des-
tinats a empreses, PIMES, 
professionals i autònoms.

El quart àmbit de cerca 
creat pel CIDO està rela-
cionat amb totes aquelles 
mesures adoptades pels 
governs locals catalans amb 
motiu de la crisi provocada 
per la COVID-19. Finalment, 
també cal fer èmfasi en les 
adjudicacions de compres de 
serveis i subministraments 
per part del sector públic 
català. 
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