Proposta de moció que presenta Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) sobre la concreció del
Reglament de la Participació Ciutadana i dels Districtes de Rubí
Atès que l’Ajuntament de Rubí va aprovar definitivament en la sessió plenària de maig de 2006
el Reglament de la Participació Ciutadana i dels Districtes de Rubí, en aplicació de les
previsions de la Llei 57/2003, de modernització dels ens locals.
Atès que aquest reglament i els organismes i mecanismes de participació que contemplava no
han estat desenvolupats, malgrat que des de la data de la seva aprovació definitiva s’han
portat a terme diversos processos participatius, com els creats per al Pla de Salut, per al canvi
de la Plaça del Doctor Guardiet i el vinculat amb l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), que han significat les corresponents inversions econòmiques en cada cas.
Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí va encarregar durant 2009 un informe
que, amb el títol “Assessorament per a la constitució i dinamització del Consell de Ciutat de
Rubí, va ser elaborat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i que consta com a finalitzat el gener de 2010.
Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí va presentar el passat mes de març, tant a
diverses associacions ciutadanes com als grups de l’oposició, el projecte Compromís de Barri,
que no inclou la conformació del Consell de Ciutat, ni dels consells territorials corresponents
als districtes, ni d’alguns consells sectorials esmenats en el text del Reglament de la
Participació Ciutadana i dels Districtes aprovat el 2006.
Atès que des de l’aprovació d’aquest Reglament, comptant els mandats 2007-2011 i l’actual,
dins del personal funcionari eventual o càrrecs de confiança política s’ha comptat amb un
assessor que tenia adjudicada la tasca de creació i dinamització dels districtes, tot i que
aquesta tasca no ha estat concretada.
Atès que seria molt convenient conformar uns organismes i mecanismes estables i consolidats
per canalitzar i fer possible la participació de la ciutadania de Rubí en el debat i les propostes
sobre les qüestions i actuacions públiques locals, destacant entre aquestes qüestions la
reelaboració del POUM, l’adequació del Pla d’Equipaments Culturals, el Pla d’Actuació
Municipal o l’elaboració anual de les Ordenances Fiscals i dels Pressupostos Municipals.
Per tot això, el grup municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) proposa al Ple de
l'Ajuntament de Rubí els acords següents:
1) Avançar en el desenvolupament del Reglament de la Participació Ciutadana i dels
Districtes, prioritzant la conformació dels òrgans com el Consell de Ciutat i els consells
sectorials, tenint en compte l'optimització de recursos en la situació actual de
dificultats econòmiques
2) Utilitzar els òrgans de debat i consulta fixats pel Reglament, com el Consell de Ciutat i
els consells sectorials, en processos participatius sobre l'actualització del Pla
d'Equipaments Culturals o la consulta amb la ciutadania sobre les prioritats del PAM
de l'actual mandat, a més de fer servir els esmentats consells per fer sessions
informatives sobre el text refós del POUM per facilitar-ne la consulta durant l'exposició
pública i possibles al·legacions.
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