
MOCIÓ D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR CAV-POBLE ACTI U (AUP-CAV-PA) PER 
RECONÈIXER LES URBANITZACIONS DE RUBÍ EN EL PLA D’I NVERSIONS 2017-2018 
AIXÍ COM EN FUTURS PRESSUPOSTOS ORDINARIS  

 

El desenvolupament urbanístic de Rubí, ja des dels anys 50, ha donat com a resultat una 
ciutat amb dos models totalment diferents i distants. Per un cantó tenim un nucli urbà dens 
que es desenvolupa al sud est del municipi, i on es concentren tots els serveis, els 
equipaments i el comerç, i a l’altre banda de la riera tenim les urbanitzacions, zones 
residencials de baixa allunyades del nucli urbà, amb accessos precaris que dificulten la 
mobilitat, pocs equipaments, serveis millorables, i sense manteniment.  

Les urbanitzacions són avui el lloc de residència habitual d’una part important de la població; 
dels 75.000 habitants que som, i segons dades del POUM en tràmit, hi viuen al voltant d’unes 
19.500 persones (un 26% del total). Tot i així, en els pressupostos d’aquest 2017 no hem 
sabut veure cap partida d’inversions destinada a les urbanitzacions, o com a mínim no s’ha 
especificat a la documentació que es va entregar. I si mirem el pla d’inversions 2016-2017 
aprovat el juliol passat (https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-
premsa/el-govern-municipal-presenta-un-pla-d2019inversions-de-7-8-milions-d2019euros-per-
transformar-rubi), veiem que només es destinen 330.000€ a la reforma del carrer dels 
Avellaners i 180.000€ a la creació d’un nou parc infantil, que teòricament havia d’anar a les 
urbanitzacions. La suma d’aquestes dues quantitats representa el 6.5% dels 7.812.802€ 
contemplats en aquest pla d’inversions. Per tant, entenem que, ja d’un inici, hi ha un greuge 
cap a les urbanitzacions pel que fa a les inversions. I de fet, si un passeja pels carrers 
d’aquestes, ràpidament pot detectar certa deixadesa en el manteniment i manca 
d’equipaments. Un fet que també es veu agreujat per la manca de desenvolupament del Pla 
General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent. 

Per tant, i més enllà de si s’està d’acord o no amb el model urbanístic que hem heretat, 
entenem que cal prendre mesures per evitar la degradació de les urbanitzacions i per fer que 
siguin un lloc habitable. Cal dotar-les de serveis sostenibles, millorar el transport públic i 
adequar els accessos, per evitar desplaçaments innecessaris de la població resident. Però 
també cal  establir un programa de manteniment, preventiu i amb un calendari, per tal 
d’abaratir els costos d’actuacions davant incidències.  

 

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels acords següents:  

PRIMER - Instar a l'equip de govern a que en el Pla d’Inversions 2017-2018 es destini, com a 
mínim, un 15% del pressupost a fer obres i intervencions de millora a les urbanitzacions.  

SEGON - Instar a l'equip de govern a que a partir del 2018 els pressupostos ordinaris 
incloguin una partida ordinària de, com a mínim, un 15% de les inversions totals destinada a 
fer inversions a les urbanitzacions. 

TERCER - Instar a l'equip de govern a que les inversions es concretin amb els veïns i veïnes 
de les urbanitzacions a través d’un procés participatiu i que resolgui les necessitats i 
mancances més greus que s’hagin detectat. 


