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 EDICTE 
 
Es fa públic l’Acord de Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 25 de març de 
2020, aprovat per majoria absoluta, que transcrit literalment diu: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge de Rubí 2021-2027 i establir la 
seva vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva. Quan transcorrin els 6 
anys des de la seva aprovació definitiva, s’haurà de revisar 
 
Segon.- Obrir un tràmit d’informació pública i audiència als interessats, per un període 
de trenta dies hàbils, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Tauler d’Anuncis de la seu electrònica municipal. Durant 
aquest termini qualsevol persona pot consultar l’expedient i formular al·legacions per 
escrit.  
 
Tercer.- Un cop acabat el tràmit d’informació pública, que es comptarà a partir de 
l’endemà de la darrera de les dues publicacions previstes, es resoldran totes les 
reclamacions i els suggeriments presentats i el pla s’aprovarà definitivament pel ple. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap altre tràmit. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord, juntament amb el text íntegre del Pla Local 
d’Habitatge de Rubí 2021-2027, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Un cop aprovat definitivament, publicar el Pla Local d’Habitatge de Rubí 
2021-2027 al Portal de Transparència i a la seu electrònica o a la web municipal.” 
  

L’esmentat acord es sotmet a informació pública per a general coneixement al BOP de 
Barcelona i a la Seu Electrònica municipal, podent-se consultar l’expedient de 
referència pel termini de 30 dies hàbils a les oficines del Servei d’Habitatge d’aquest 
Ajuntament, situades al carrer Prim, 33-35, 4a planta, de dilluns a dijous inclosos, de 9 
a 14 hores.  
 
Per tal de facilitat la consulta a dit expedient, i als efectes d’evitar desplaçaments i 
gestió presencial, amb motiu de la situació provocada per la COVID-19, els documents 
de l’expedient es troben també publicats a la plataforma web “RUBI PARTICIPA”, a la 
que podeu accedir a través d’aquest enllaç https://participa.rubi.cat/processes/PLH 
 
Rubí, 30 de març de 2021 
 
El Secretari general,  
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