MOCIÓ SOBRE L’ÚS DELS ESPAIS BUITS URBANS DE RUBÍ
Atès que a la nostra ciutat hi ha espais buits de diverses característiques
en el teixit urbà, tant de titularitat privada com pública, que en la majoria
dels casos no tenen una perspectiva d’ús de cap tipus, sobretot per la
situació de crisi econòmica.
Atès que aquests espais (ja siguin edificacions a mig construir, però
sobretot solars) poden considerar-se amb una visió alternativa de
l’urbanisme social com a oportunitats per una gran varietat d’activitats
socials, culturals i comunitàries.
Atès que el fenomen dels horts urbans ha esdevingut un dels exemples
més coneguts i concretats de la reconversió social d’aquests espais a
països avançats com Estats Units o Canadà, però també a ciutats tan
properes com Terrassa (projecte Plantem-nos!) o la mateixa Barcelona
(l’anomenat Pla Buits, obert a propostes ciutadanes per a la utilització
d’espais buits de titularitat municipal).
Atès que els usos alternatius i socials dels buits urbans servirien, a més,
per evitar la degradació d’aquests espais i per implicar associacions i
entitats locals en accions i iniciatives que no disposen actualment de locals
i espais a Rubí.
Atès que des de la mateixa àrea de Planificació i Ecologia Urbana s’està
treballant un inventari d’espais buits municipals i també privats, i la
possibilitat de conformar uns protocols per l’aprofitament ordenat
d’aquests espais.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- Enllestir en el termini més breu possible (tres mesos) un inventari
d’espais buits al teixit urbà de Rubí, concretant la seva titularitat i els usos
potencials que podrien tenir.
2.- Obrir una convocatòria de presentació de propostes ciutadanes per a la
utilització d’aquests espais, ja sigui per a horts urbans com per altres usos
socials, culturals i associatius.

3.- Concretar després de l’estiu de 2013 els diversos projectes d’ús dels
espais buits locals amb les entitats, grups i associacions que hagin
presentat les propostes més factibles i de valor social per a Rubí.

