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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL VEÏNS PER RUBÍ (VR) PER A LA 
DESCENTRALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN ESPAIS PÚBLICS 

 

VEÏNS PER RUBÍ (VR) 

 

El Grup Municipal Veïns per Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del 
Reglament Orgànic Municipal, presenta la següent moció per escrit, per a la 
seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Rubí és una ciutat amb un important teixit associatiu que realitza diferents 
activitats obertes a tota la ciutadania al llarg de tot l’any amb colꞏlaboració de 
l’Ajuntament que, al mateix temps, organitza activitats pròpies. 

Des de fa molts anys, aquestes activitats es concentren essencialment al 
centre del municipi, en general, i durant la Festa Major en particular. El fet de 
concentrar tantes activitats en el mateix entorn genera un ús intensiu de l’espai 
públic en zones amb alta densitat de població. 

D’altra banda, en la resta de barris de la ciutat, i en les urbanitzacions, 
pràcticament no hi ha activitats.  

En les comissions de Festa Major celebrades l’any 2018, les entitats van tornar 
a posar sobre la taula la necessitat de descentralitzar activitats, lligada a la 
proposta de connectar urbanísticament els dos costats de la riera. També van 
reclamar l’elaboració d’un protocol de festes, que segons el consistori ja 
s’estava treballant en l’àmbit tècnic. 

L’opció de descentralitzar les diferents activitats en diferents punts del municipi 
pot permetre incrementar la cohesió social i territorial, i el sentiment de 
pertinença com a rubinencs i rubinenques.  

Històricament, algunes activitats de la Festa Major i altres activitats s’han 
celebrat en altres llocs, com el cas de l’avinguda de la Llana, el Passeig de les 
Olimpíades, Can Fatjó, 25 de Setembre, La Serreta, o ca n’Oriol. 
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El fet d’utilitzar dues grans zones d’aparcament durant la Festa Major, com 
l’Escardívol i el del Rubí Forma, dificulta l’accés i l’aparcament a veïns d’altres 
barris o de fora de la ciutat: si alguna d’aquestes activitats es realitzessin a 
diferents urbanitzacions, per exemple, seria més fàcil l’aparcament, al marge de 
facilitar el reforç en transport públic que ja es realitza. 

La creació del protocol de festes populars és un compromís adquirit fa anys per 
part de l’Ajuntament del qual no tenim constància de què s’hagi realitzat ni 
aprovat. 

 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal VR proposa al Ple els següents 

 

ACORDS 

 

1- Estudiar la descentralització d’activitats que es realitzen durant tot l’any 
en espais públics, siguin organitzades per entitats o per l’Ajuntament. 

2- Estudiar de forma particular la descentralització d’algunes activitats de la 
Festa Major. 

3- Aprovar el protocol de festes populars de l’Ajuntament de Rubí. 

4- Implementar durant el 2022 l’estudi de descentralització abans esmentat, 
així com el protocol de festes populars. 

5- Traslladar aquests acords a totes les entitats inscrites en el Registre 
d’Entitats Ciutadanes. 


