
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR 
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER A L’ELABORACIÓ D’UN INVENTARI 
D’EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE 
PATRIMONI 

El ple de setembre de 2015, el grup municipal de l’AUP-CAV-PA va presentar una 
moció titulada “Moció per a la intervenció, protecció i difusió del patrimoni local per part 
de l’Ajuntament”. Aquesta moció, aprovada per unanimitat del plenari, proposava els 
següents acords: 

1.- Dur a terme una revisió general del Catàleg i l’aplicació del Pla Especial del 
Patrimoni de Rubí. En aquesta revisió caldrà:  

- La inclusió de nous elements que tot i que inicialment estaven a l’inventari de 
patrimoni no es van incloure al Catàleg.  

- Ampliar i categoritzar el punt que fa referència a les intervencions proposades per 
tal que es tinguessin presents i així protegir aquest patrimoni.   

- Modificar el títol del catàleg i incloure el patrimoni immaterial, bibliogràfic, 
documental, museístic i etnogràfic, entès com la memòria oral i les tradicions 
populars que marquen la cultura rubinenca.  

- Dur a terme un pla de senyalització dels elements patrimonials situats al terme 
municipal, que complementi i millori el realitzat als anys 2012-2013 que incloïa 
descripcions física i històrica dels elements. La dimensió pública en pro del 
coneixement de la nostra riquesa patrimonial ajuda a valoritzar-la i respectar-la. 
Perquè una no identificació dels elements del Catàleg origina moltes vegades la 
degradació dels mateixos.  

2.- Designar com a responsable tècnic al Director del Museu Municipal que 
assumirà aquestes funcions. 

3.- Destinar cada any, en els pressupostos municipals, una partida econòmica per a 
la realització d’intervencions de protecció i conservació als elements del Catàleg.  

4.- Vincular els elements del Catàleg de patrimoni al Museu Municipal que gestiona 
el magatzem del fons municipal, on es realitzen les tasques de catalogació i 
conservació, fent traspàs al programa de gestió de museus públics de Catalunya 
Museumplus. Treball de base per projectar el futur del Museu Municipal.  

El nostre grup polític no té constància que s’hagin posat les eines per poder ni tant sols 
iniciar els acords més bàsics que proposava la moció, com serien l’actualització del 
catàleg de patrimoni o la senyalització d’elements a la via pública.  

Al llarg d’aquest mandat hem vist com s’incrementava el patrimoni de titularitat 
municipal amb la compra de les Torres Massana, la constatació de la municipalitat de 
la Masia de Can Sant Joan o la descoberta de la Font de Can Moritz. Totes aquestes 
noves adquisicions estan en un estat precari de conservació, especialment les Torres 
Massana. 

Al marge d’això, també es un fet la progressiva degradació de béns municipals com la 
Torre Salduba, els antics cinemes o la mateixa casa de la plaça Pearson, actualment 
ocupada. En tots els casos estem parlant d’edificacions de titularitat municipal, sense 
entrar en altres elements del Catàleg que també requeririen una intervenció com ara 
conjunts naturals o arxius històrics. 



No tenim constància que s’hagin acomplert la majoria dels acords de la moció 
presentada a l’inici del mandat, i és un fet que queden pocs mesos de mandat, cosa 
que impossibilita la seva realització. Tanmateix, també resta per acabar el Pla 
d’Equipaments, eina fonamental per establir criteris per a possibles intervencions en 
els edificis públics. 

L’AUP proposa fixar la mirada en els edificis inclosos en el Catàleg de patrimoni que 
són exclusivament de titularitat municipal, per tal de poder tenir informació concreta i 
objectiva de l’abast dels costos de la seva intervenció o rehabilitació.  

Des de l’AUP creiem que l’Ajuntament ha de ser exemple i motor de la conservació, 
dinamització i difusió del patrimoni local, i és lamentable que alguns dels exemples 
més clars de degradació d’edificis històrics siguin precisament els que pertanyen al 
mateix Ajuntament.  

Cal recordar que el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Natural de Rubí es va redactar amb la finalitat de dotar a l’Ajuntament de 
Rubí d’un instrument per a la protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic i natural de la ciutat, ja sigui de titularitat municipal, com privada. Tot i ser 
conscients de les limitacions econòmiques que algunes accions comporten, la 
preservació d’aquest patrimoni és un deure dels poders públics així com un dret dels 
ciutadans de gaudir-lo i de transmetre’l en bones condicions a les generacions futures, 
tal i com ho enuncia la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català.  

Alguns dels objectius que marca el pla, i que l’Ajuntament ha d’aplicar al seu propi 
patrimoni són: 

- Preservar per a les generacions futures, mitjançant la necessària protecció, els 
llegats arquitectònics, arqueològics i naturals, reflectits al Catàleg.   

 - Establir la normativa tècnica i condicions específiques que hauran de reunir les 
intervencions que es duguin a terme en els elements catalogats i els seus entorns.   

 - Regular l’ús o el canvi d’ús dels elements catalogats, a fi de mantenir-los social i 
econòmicament actius.   

 - Evitar la degradació o desaparició dels valors naturals dels espais forestals, indrets 
rústics de singular vellesa, parcs, jardins de transcendència artística, històrica o 
botànica, camins rurals i paratges d’interès històric i/o paisatgístic.  

 - Establir un règim sancionador per corregir les infraccions que es realitzin contra les 
previsions del Pla. 

És evident que en alguns casos d’edificis municipals, s’està incomplint aquests 
objectius amb els riscos que pot comportar. 

Per aquest motius, l’AUP proposa al ple aquests acords: 

1. Instar al govern municipal a inventariar totes les edificacions de titularitat municipal 
que estiguin incloses en el Catàleg de patrimoni de Rubí, redactant fitxes 
individualitzades que descriguin les seves característiques, i assenyalant l’ús 
actual i el seu estat de conservació.  

2. Incloure aquestes observacions en la redacció del Pla d’Equipaments. 

3. Donar compte d’aquestes tasques als grups polítics en junta de portaveus abans 
del mes d’octubre de 2018, per tal consensuar i incloure possibles accions en el 
marc de les negociacions del proper i futurs pressupostos municipals. 


