MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL AUP-CAV-PA PER LA PLANIFICACIÓ DE LA
DISTRIBUCIÓ DE LES FESTES DE LA CIUTAT I LA REDACCIÓ D’UN PROTOCOL QUE
REGULI EL VOLUM DE LES FESTES I ACTUACIONS
A partir de la primavera i fins ben entrada la tardor, a la ciutat de Rubí tenen lloc tota una
sèrie d’activitats a l’exterior. Que aquestes activitats tinguin lloc no és pas un problema, ans
al contrari, indiquen que hi ha vida cultural, social, reivindicativa, etc. Però sí que és veritat
que, sovint, moltes d’aquestes activitats tenen lloc en els mateixos espais, sobretot en certs
espais del centre, i que a més tenen lloc en horaris en els que certs volums de música poden
ser molestos pels veïns.
Ja fa temps que rebem queixes de veïns per 1) l’acumulació d’actes en els mateixos espais,
sobretot a la Plaça del Dr. Guardiet i la Rambla del Ferrocarril, durant certes èpoques de
l’any, 2) el volum que s’utilitza en aquests actes. De fet, alguns veïns han informat de que
en certes ocasions el volum és tant alt que vibren els vidres de casa seva, una situació que
no hauríem de normalitzar. A més, els veïns no només pateixen les molèsties en el moment
de la celebració de l’acte si no també unes hores abans quan tenen lloc les proves so, o es
posa música d’ambient abans no comenci l’activitat en sí, etc.
Cal recordar, com ja venim fent en alguns plens, que el soroll és un dels factors ambientals
més importants a nivell de salut pública, tot i que se sol oblidar, tant per part de les
administracions com per part de la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament, com
administració pública que és, ha d’establir, i fer complir, certes normes de convivència que
permetin el descans dels veïns a l’hora que tenen lloc les diverses activitats al carrer. A més,
una distribució més homogènia permetria dinamitzar, des de diversos punts de vista, els
diferents barris de Rubí.
Per tot això, proposem al ple els següents acords:
1. Instar a l’equip de govern a redactar un protocol que planifiqui una distribució més
equitativa de les festes i actuacions que tenen lloc a Rubí, promovent una distribució
homogènia entre els diversos barris de la ciutat. El protocol inclourà els mecanismes
adequats per assegurar-ne aquesta distribució.
2. Instar a l’equip de govern a redactar un protocol, amb la participació de diversos
actors (entitats, associacions de veïns, salut pública, policia municipal, servei cultura,
servei joventut, etc), per tal de regular el volum de les actuacions que tenen lloc en
aquestes festes i esdeveniments, tenint en compte els horaris, les recomanacions
d’exposició al soroll establerts per organismes internacionals, etc.
3. Mentre no està a punt el protocol, establir uns mecanismes per tal d’assegurar al
màxim el descans del veïns, sobretot en aquells punts de la ciutat on tradicionalment
hi ha més acumulació de festes.

