MOCIÓ del GM Alternativa d’Unitat Popular
-AMUNT per la promoció dels usos agrícoles,
ramaders i forestals
En el Ple Municipal del 26 de gener de 2017 fou aprovada per tots els Grups Municipals que
avui formen el plenari la moció presentada per l’Alternativa d’Unitat Popular “per la
redacció i implementació d’un Pla Especial Urbanístic de conservació i protecció del
Sòl No Urbanitzable (SNU) que estableixi les bases per un futur Parc Agrari de Rubí
”.
En la moció es parlava de la urgència de potenciar una política activa de conservació, gestió
i protecció del territori natural i rural de la ciutat i es proposava, a més de la redacció del Pla
Especial que esmenta el seu títol, crear un Parc Agrari per a promoure i reactivar l’activitat
agrícola i ramadera, i fer-ho amb activitat ecològica, de proximitat i de qualitat.
La recuperació, ús i manteniment del sòl agrícola, ramader i forestal és un eix clau per tal de
garantir el desenvolupament sostenible de qualsevol municipi. En el cas de Rubí, recordem
que pràcticament un 50% del terme és natural i rural. És imprescindible, doncs, promoure el
manteniment de l’activitat com a procés estructurador del paisatge i l’economia local en un
marc de sostenibilitat humana i ambiental.
Avui, els espais agrícoles i forestals del terme acullen certa activitat agrícola i ramadera que,
en moments de profunda crisi econòmica com l’actual, amplien el seu potencial per a
l’economia local. La proliferació d’horts en espais no permesos n’és, de fet, un exemple
d’aquesta potencialitat. També ho són projectes locals com el d’Ecobòdum, o els Horts
Municipals. O iniciatives com el Banc de Terresde la Diputació de Barcelona.
Aquesta iniciativa (Banc de terres en xarxa) “sorgeix com a proposta del projecte BCN
Smart Rural amb l’objectiu d’establir mecanismes de cooperació i transferència contínua en
la implementació i consolidació de les iniciatives de Bancs de Terres a Catalunya. A més, el
banc de terres en xarxa vol esdevenir un incentiu per a la creació de nous Bancs de Terres,
posant a disposició i compartint el coneixement i l’experiència adquirits.” Ofereix una
plataforma virtual des de la que es pot realitzar la intermediació, per tal de “contribuir a la
identificació, incorporació i cessió a tercers de terres cultivables, especialment d’aquelles
que estan abandonades o en desús, amb l’objectiu de facilitar la recuperació i l’accés a la
terra, ja sigui per a ampliar la dimensió d’explotació i fer-la rendible, o bé per a donar accés
a Nova Pagesia (nous emprenedors del món rural).”
La moció aprovada el gener de 2017 no ha estat implementada però el Pacte de Ciutat
aprovat el darrer Ple esmenta com a un dels objectius la creació a llarg termini del
Parc Agrari com a “projecte estratègic de ciutat”.
Amb la present moció pretenem oferir una eina útil per a la dinamització d’aquest futur
Parc Agrari, tot facilitant a les persones o ens que actualment tenen terres agrícoles
en propietat el seu manteniment, a la vegada que d’una banda es promou l’accés a la
terra i l’aliment a la ciutadania de Rubí i, de l’altra banda, es millora i dinamitza el
propi teixit rural i urbà. Existeixen fórmules diverses per a accedir al cultiu de terrenys

agrícoles (parceria, arrendament, masoveria, o simplement la cessió de terres no onerosa),
però cal potenciar-les generant seguretat i confiança en les persones propietàries així com
en les que volen cultivar les terres.
No ens centrarem només, però, en les terres del terme qualificades com rurals sino per tal
de que també es treballi per a posar en disposició de ser cultivats d’altres terrenys, , de
propietat municipal o privada, que són part de la trama més urbana, més propers a al lloc de
treball, l’escola o el domicili. Això permetria acostar la ciutadania a la cultura de l’hort,
també es treballi per a posar en disposició de ser cultivats part d’aquests terrenys.
Recordem també l’acord de Ple durant el mandat 2015-19 per crear un mercat de productes
de proximitat al voltant del Mercat Municipal, amb el recolzament econòmic del Servei de
Comerç de l’Ajuntament, que incentivaria i donaria sortida als excedents dels productes
conreats al municipi.
És per tot això que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS,
1. Incorporació del municipi al projecte Banc de Terres en Xarxa de la Diputació
de Barcelona, per tal de crear un servei d’intermediació i una borsa de terres
per l’aprofitament agrícola, ramader i forestal, que inclogui,
a. A curt termini: suport en la tramitació dels contractes per a la cessió no
onerosa de les terres, i custòdia d’aquests.
b. A mig /llarg termini: banc d’eines i temps que permeti compartir eines i
intercanviar temps.
2. Fomentar l’organització de la producció en cooperatives autogestionades
, així
com accés preferent d’aquestes cooperatives a les terres del Banc.
3. L’aprofitament agrícola, ramader o forestal de les terres que formin part de la borsa i
el servei d’intermediació s’haurà de fer d’acord a l’ “ús i costum del bon pagès”, com
marca la legislació vigent, i aplicant criteris de gestió sostenible i de proximitat.
4. En les clàusules del contractes es podrà pactar que el destí de les terres sigui per a
usos determinats, mantenint-se el cultiu pel qual eren destinades
tradicionalment.
5. Promoure, a través del Banc de Terres, l’increment de la quantitat de terres de cultiu
o d’explotació ramadera o forestal (segons el cas), a través de la posta a disposició
a la ciutadania de terrenys en desús de propietat municipal o privadaCercar
fórmules per a l’èxit d’aquesta iniciativa, com la bonificació de l’IBI de la propietat
que es posa a disposició no onerosa del Banc de Terres.
6. Promoure l’ús de la borsa de terres entre les persones i ens amb terrenys en
propietat, així com entre la ciutadania de Rubí i, molt especialment, a les escoles 
i
instituts en el cas de terrenys relativament propers a aquestes, però també a
Residències o Centres de Dia, Casals de la Gent Gran, AAVV, etc.

