
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - 
CAV - POBLE ACTIU) PER CREAR UNA COMISSIÓ DE TREBALL TÈCNICA A 
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ QUE ADRECI I ORDENI LA PROBLEMÀTICA DE 
BARRAQUISME A LA CIUTAT 
 
Al ple de març de 2017 el grup municipal de CDC va proposar una moció per resoldre 
la situació d’ocupació de finques rurals i la propagació de barraques i horts alegals al 
terme municipal de Rubí. Concretament, la moció, que es va aprovar, acordava: 
 

Primer.- Efectuar les inspeccions necessàries per a avaluar la situació 
d’ocupació de les finques afectades, iniciant els requeriments i expedients 
sancionadors pertinents sobre els propietaris. 
 
Segon.- Actuar a través dels serveis socials de l’ajuntament per tal que facin 
una intervenció d’urgència assistint les persones que ocupen les finques 
afectades, iniciant els processos per a  reubicar-les a l’espera de determinar la 
dimensió i necessitats reals. 
 
Tercer.- Aplicar l’ordenança de tinença d’animals de companyia i iniciar els 
protocols necessaris, per si escau, reubicar els animals que es troben a la 
finca. 
 

Quart.- Dissenyar un projecte de millora de l’entorn del Castell, Amfiteatre i 
Arborètum que inclogui el control dels abocaments il·legals a les finques 
públiques i privades, inspeccions per a evitar el barraquisme, i l’aïllament visual 
i acústic de la zona, amb els criteris estètics acurats per tal de dignificar 
l’entorn. 

 
Des de la seva aprovació l’AUP hem anat fent un seguit de precs al ple per saber si 
s’estava posant fil a l’agulla per complir aquesta moció i adreçar aquesta problemàtica 
que afecta diversos zones de Rubí. Entenem que és una de les prioritats del municipi 
resoldre aquesta situació irregular i inapropiada, tant des del punt de vista de la gestió 
del territori municipal com des del punt de vista de l’habitatge digne i social. La 
resposta als precs, però, sempre s’ha limitat a dir que “hi estem treballant”. Aquesta 
manca de concreció sobre els passos que s’estan fent per abordar la qüestió ens 
preocupen i ens indiquen que no s’està fent res. És per això que presentem aquesta 
moció, amb l’objectiu de concretar un espai de treball tècnic que estableixi uns 
objectius, un pla de treball i que es duguin a terme. A més, proposem que un o una 
responsable de l’equip tècnic informi mensualment, a través de la comissió informativa 
d’Alcaldia, de la feina feta i dels objectius assolits. 
 
Per tot plegat, proposem al ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Instar a l’equip de govern a que abans del mes d’agost es creï una Comissió de 
Treball tècnica que abordi la problemàtica de barraquisme i horts alegals al 
municipi i compleixi els acords de la moció de CDC del març de 2017 i la 
present moció. Aquesta comissió estarà formada per tècnics de diversos 
serveis de l’Ajuntament de Rubí: socials, urbanisme, medi ambient i PROURSA 
(habitatge), i d’altres si es creu convenient. 
 

2. Que a la comissió informativa d’Alcaldia d’octubre de 2018 aquest Comissió de 
Treball presenti els objectius de la comissió, un pla de treball (d’acció), un detall 
dels recursos necessaris (humans i econòmics) per a dur a terme les diverses 
accions i un calendari d’execució d’aquestes accions. 



 
3. Que ens els pressupostos del 2019 es tingui en compte aquest informe 

presentat per la Comissió de Treball, per així assegurar que tots els recursos 
necessaris estan disponibles per poder dur a terme totes les accions. 


