
MOCIÓ  DEL GRUP POLÍTIC  MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT  POPULAR
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER LA CREACIÓ  DE  LA  COMISSIÓ
ESPECIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

Rubí  no  disposa  encara  d’una  planificació  urbanística  actualitzada,  moderna  i
adaptada a les necessitats de la seva gent, de les seves activitats i del seu territori. De
fet, encara és vigent l’anacrònic Pla General d’Ordenació (PGO) de l’any 1981 i la seva
revisió posterior de 1987. Un Pla que és obsolet des de fa molts anys i que ja s’hauria
d’haver revisat i actualitzat a mitjans dels anys noranta del segle passat. 

Tot i la seva aprovació inicial (20/05/2008) i també provisional (14/06/2010) per part del
Ple de l’Ajuntament de Rubí, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CUB)
va  resoldre  suspendre  la  resolució  definitiva  del  POUM  promogut  i  tramés  per
l’Ajuntament. En part diversos informes d’organismes sectorials, en part la manca de
justificació de la viabilitat econòmica del mateix pla, com també la crisi, van afavorir
que s’avortés aquest intent. 

Actualment des de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament s’està treballant per respondre
les més de cent qüestions denunciades per la ponència tècnica de la CUB, però cal
emfatitzar  la  importància  d’aquesta  qüestió  tan  políticament  com  tècnica,  perquè
aquesta és la prioritat d’aquest mandat.

Per tots aquests motius proposem l’adopció dels següents acords en el Ple de
l’Ajuntament de Rubí:

1. Crear de forma urgent, i abans del 31 de març del 2016, la Comissió Especial
del POUM amb l’objectiu d’agilitar i pluralitzar amb la màxima transparència la
redacció d’aquest pla. 

2. Aquesta comissió la composaran representants de cada Grup Municipal i de
l’equip  de govern,  i  es reunirà  mensualment  amb la  presència  dels  tècnics
municipals responsables de la redacció del pla. Puntualment, també hi podran
assistir altres convidats.

3. Entre  d’altres,  la  Comissió  Especial  del  POUM  haurà  de  determinar  un
cronograma i un full de ruta de la redacció i tràmits del POUM abans del 15 de
maig del 2016.


