MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALAUNYA (PSC),
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUIA), ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I ALTERNATIVA CIUTADANA DE RUBÍ (ACR), EN RELACIÓ A LA
TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CAN CARRERAS I CAN BALASCH (EXP. 102/2012-ALCALDIA)
ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
DE CAN CARRERAS I CAN BALASCH
Atès que Rubí pateix i ha patit durant molts anys l’existència d’extractives i de posteriors abocadors que han
tingut conseqüències negatives pel medi ambient i els ciutadans, l’última situació produïda durant una visita
de membres del grup municipal de ACR amb el director adjunt de la ARC a la que es va detectar l’existència
de residus sanitaris no admesos a l’abocador de Can Carreras.
Atès que s’ha presentat a la Generalitat un informe previ com a inici de la tramitació d’un Pla Especial
Urbanístic (PEU) discontinu a les zones extractives de Can Carreras i Can Balasch amb l’objectiu principal de
permetre un nou abocador de residus no especials a Can Balasch i un abocador de residus inerts a Can
Carreras.
Atès que l’Ajuntament de Rubí ara mateix tenim instat un recurs ordinari contra la resolució del Conseller de
09.01.12 en relació a l’autorització ambiental per un abocador de residus no especials donada per la
Generalitat a l’abocador de Can Carreras.
Atès que en el tràmit d’autorització ambiental de Can Carreras no es van tenir en compte les al•legacions de
l’Ajuntament de Rubí ni dels veïns de la zona (resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 9 de
gener del 2012)
Atès que hi ha una sentència que permet que Can Balasch sigui un abocador de residus no especials, prèvia
adaptació de la instal·lació a la normativa urbanística i a l’activitat sectorial.
Atès que des del 22 de febrer, amb l’aprovació de la Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, l’aprovació inicial i provisional dels plans
especials que tenen per objecte la implantació de sistemes urbanístics d’interès supramunicipal (com seria
el cas del PEU Can Carreras / Can Balasch), correspon a la Generalitat, en concret a la Comissió
d’Urbanisme.
Atès que si la propietat continua amb la tramitació del PEU de Can Carreras i Can Balasch, cal tenir en
compte que en el tràmit d’informació pública, es donarà audiència a l’ajuntament, i d’acord amb l’article 28
de la Llei 3/2012, que modifica l’article 79 del TR de la Llei d’urbanisme 1/2010:... “Si en el termini
d’audiència establert per l’article 85.8, l’ajuntament afectat manifesta disconformitat amb l’emplaçament
escollit per a implantar una infraestructura d’interès supramunicipal, llevat que aquest emplaçament estigui
predeterminat per una decisió del Govern, la resolució definitiva de l’expedient s’ha d’adoptar amb
l’informe previ del departament competent per raó de la matèria i de la Comissió de Política Territorial i
d’Urbanisme de Catalunya, amb la finalitat de ponderar els interessos públics que hi concorren”...
Atès que ha sigut voluntat majoritària d'aquest Ajuntament, no admetre la instal·lació de cap nou abocador
i/o centre de tractament de residus, que queda reflectida en les mocions aprovades en 2004, 2009 i 2010
Aquest Ple va aprovar per unanimitat en data 23 desembre 2004, la moció dels grups municipals PSC, PP,
CiU, UPR, ERC i ACR, sobre la instal·lació d'un abocador al terme municipal de Rubí. Amb els acords de:
No admetre en el terme de Rubí la instal·lació d'un abocador de residus de caràcter comarcal o
metropolità, ni cap planta integral de tractament de residus d'àmbit comarcal o metropolità.

Aquest Ple va aprovar per unanimitat en data 18 juny 2009, la moció de junta de Portaveus, sobre la Gestió
de Residus dins del nou Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals. On es manifesta:
Que l'Ajuntament de Rubí no forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'àmbit de gestió de
l'Entitat Metropolitana, per tant el Programa Metropolità de Gestió de Residus no és un instrument que
vinculi ni obligui a la ciutat de Rubí.
Que l'Ajuntament de Rubí es manifesta en contra de la implantació en el nostre territori de les
infraestructures de gestió i tractament de residus de caràcter metropolità previstes al PMGRM 20092016 (incineradora -planta de valorització energètica i abocador de residus metropolitans).
Aquest Ple va aprovar per unanimitat en data 30 setembre 2010, la moció presentada per ICV-EUiA i ACR,
per l'elaboració urgent d'un Pla d'extractives i abocadors. On s'insta A la regulació de les activitats
extractives i abocadors. Per evitar la implantació de noves extractives o d'abocadors de residus urbans.
Atès que TMA ha presentat a la Generalitat un informe previ com a inici de la tramitació d'un Pla Especial
Urbanístic (PEU) d'infraestructures de gestió de residus en un sector discontinu, amb l'objectiu principal
d'instal·lar un nou abocador i/o centre de tractament de residus no especials a Can Balasch, i acabar
d'omplir Can Carreras només amb residus inerts.
Atès que hi ha una sentència (STSJ de Catalunya nº 35/2012) que permet que Can Balasch sigui un abocador,
de residus inerts industrials, prèvia adaptació de la instal·lació a la normativa urbanística i a l'activitat
sectorial, on els residus admissibles són els inerts de l'annex I de l'Ordre de 17 d'octubre de 1984, referits
en l'informe que acompanya la sol·licitud del projecte inicial, i no als actualment anomenats “no especials”
com volia l'arrendatària ARRINS, del grup TMA.
Per tots aquests motiu des de l’Ajuntament de Rubí creiem necessari definir i decidir sobre les condicions
(urbanístiques, d’activitats i mobilitat) que, en el cas de que no estiguin incloses en el PEU, significarà
frontal oposició de l’Ajuntament de Rubí a la tramitació d’aquest PEU i de qualsevol altres tramitacions
presents i futures. A més, l’Ajuntament de Rubí emprendrà totes les accions legals, polítiques i judicials que
estiguin al nostre abast per defensar els interessos de Rubí i els seus ciutadans.
Per aquest motiu el Ple de l’Ajuntament de Rubí acorda
1. Demanar a la Generalitat la suspensió provisional de l’activitat a l’abocador de Can Carreras i l’inici
d’una investigació en relació a la tipologia de residus que s’han abocat per tal d’assegurar-nos de la
no existència de residus no admesos a aquest abocador i evitar potencials riscos sobre el medi
ambient o la salut.
2. Demanar a la Generalitat la suspensió de l’autorització ambiental donada en data 9 de gener del
2012 per la incorrecta gestió de l’abocador i les repercussions ambientals que dita activitat té sobre
els veïns i veïnes, els centres educatius propers i la ciutadania de Rubí en general.
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que dintre del tràmit d’aprovació del Pla Especial Urbanístic,
s’incloguin les següents determinacions i mesures correctores, amb l’objectiu d’ assegurar la
protecció del medi natural de Rubí i garantir el benestar dels seus ciutadans.
4. La Generalitat de Catalunya s’ha de comprometre a que la tramitació i desenvolupament del PEU
haurà d’estar condicionada a:
a). Redacció d’un nou projecte tècnic per Can Balasch validat per l’Ajuntament de Rubí que comporti
totes les garanties ambientals d’inici i de gestió pels veïns més propers i la ciutadania en general.
Creiem innaceptable que Can Balasch es converteixi en un “Can Carreras II”, tant des del punt de
vista de la gestió com dels residus admesos i el seu tractamennt.

b). Qualsevol activitat que es pugui realitzar dintre del sector del PEU es limitarà al perímetre actual
d’extracció de les activitats extractives existents i no permetre futures ampliacions, ni en el propi
sector (PEU) ni en les activitats extractives adjacents.
c). Renúncia per part de l’empresa Grupo FSM Vertispania SL, a l’autorització Ambiental per a
l’adequació de l’activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos Can Carreres ( EXP
BA20060125 de la Direcció General de Qualitat Ambiental). A no ser que una investigació sobre les
darreres irregularitats detectades en la gestió de l’abocador fixin un planteig diferent, Cal que el Pla
Especial estableixi un règim transitori adequat que comporti el tancament de Can Carreras com a
dipòsit controlat de residus en el termini màxim d’un any.
d). Crear una comissió de sequiment tecnic, obert a la participació ciutadana de forma conjunta
amb l'Ajuntament de Castellbisbal per tal de fer un seguiment exhaustiu del pojecte d'abocador
del PEU per tal d'evitar possibles molèsties als ciutadans dels dos municipis a l'entorn de Can
Balasch.
5. L’Ajuntament de Rubí exigeix la clausura de l’abocador de Can Carreras, amb les màximes garanties
ambientals, minimitzant l’impacte paisatgístic i establint les mesures correctores oportunes per tal
d’atenuar la contaminació ambiental i garantir la restauració natural de l’àmbit i recuperar la
qualitat de vida a l’entorn residencial i centres educatius propers. Això comportarà, entre d’altres:
a).- Per clausurar l’abocador amb en el termini màxim d’un any és necessari: definir noves
condicions per a la restauració de l’entorn de Can Carreras i la reducció del permís de la Direcció
General de Energia i Mines. Per tant caldrà concretar, en el document de Pla Especial actualment en
tràmit, l’estat topogràfic final dels terrenys un cop restaurats. En aquest sentit, cal incorporar al Pla
Especial la documentació tècnica necessària per tal de poder avaluar l’abast de les intervencions
proposades en els àmbits restaurats.
b).- Com a continuació de la posició defensada per aquest Ajuntament, s’ha de garantir que el tipus
de material de reblert admès a Can Carreres, per a la seva restauració, seràn unicament terres
netes.
c).- Trasllat de les activitats d’ensacat de terres i adobs i la planta de tractament de palets a un sòl
Industrial i en conseqüència, cessament d’aquestes activitats a l’entorn de Can Carreras. i
compliment del termini fixat per reforestar l'antiga extractiva.
d).- Valorar l’ impacte de la mobilitat generada sobre el teixit pròxim (residencial, CEIP, IES) i, com a
mesures obligatòries: Prohibició expressa de no circulació de vehicles cap a l’abocador de Can
Balasch per zona residencial. Regulació i adequació del Camí Vell d’Ullastrell en el procés de
tancament de Can Carreras.
6. Informar d'aquestes decisions a les entitats veïnals de Castellbisbal i Rubí, CEPNA, Ajuntament de
Castellbisbal, Ajuntament de Sant Cugat, Departament de Territori i Sostenibilitat, Agencia de
Residus de Catalunya.

