Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
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Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), amb domicili social a efectes de notificacions a la
plaça Pere Aguilera s/n, edifici Ajuntament de Rubí, 08191- Rubí, Barcelona.

EXPOSA QUE

D'acord amb el que estableix l'anunci d'informació pública, sobre un acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 15 de gener de 2013 referent al municipi de Rubí,
d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la creació d'un sistema urbanístic
destinat a infraestructura de gestió de residus de Can Carreras i Can Balasch, promogut
per les entitats Arrins SL i Grupo FSM Vertispania SL, (exp. 2011/45812/B), i publicat al
DOGC núm. 6300 de 24 gener de 2013, adjunto les al·legacions que el grup municipal
Alternativa Ciutadana de Rubí presenta a l'aprovació inicial del esmentat Pla Especial
Urbanístic

SOL.LICITA QUE

S'admetin a tràmit aquestes al·legacions per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Es consideri al grup municipal Alternativa Ciutadana de Rubí com a part interessada
d'aquest procés.
S'emeti resposta per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació a les
al·legacions presentades.

ANTECEDENTS
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Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.
Atès que el passat 15 de gener de 2013 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
acorda l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic (PEU).
Atès que tots els documents que s'inclouen en el PEU s'han sotmès a un període
d'informació pública, que finalitza el 18 de març de 2013, per tal que es puguin examinar i
presentar, si s'escau, les al·legacions que es considerin oportunes.
Atès que Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) té la voluntat de contribuir a la millora
social, ambiental i urbanística del municipi.
Per tot el que s'ha exposat, Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) presenta les següents
al·legacions al Pla Especial Urbanístic, aprovat inicialment el 15 de gener de 2013, per tal
que siguin considerades.
El present document recull el plec d'al·legacions que formula Alternativa Ciutadana de
Rubí (ACR) i annexes.

Signat:

Agustín Cèsar Martínez Botija
En representació d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)

Rubí, 18 de març de 2013

AL·LEGACIONS
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Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.
1.- Sobre els processos judicials pendents de resolució
1.1.- Recurs 149/2012
Atès que l'Ajuntament de Rubí te interposat recurs contra la resolució d'atorgament de
l'autorització ambiental a Can Carreras. La sol·licitud de suspensió es fa l'abril de 2012
(cautelars) i FSM Vertispania SL presenta al·legacions a l'octubre. El procediment està
pendent de resolució, recurs 149/12 de la Secció Tercera del TSJC. El procediment
principal demandat per l'Ajuntament també espera resposta.
Atès que aquest recurs es presenta contra la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de data 9 de gener de 2012, (núm. expedient BA20060125), que atorga
l'autorització ambiental per dipòsit controlat de residus no perillosos (classe II) a la
mercantil Grupo FSM Vertispania SL, per exercir l'activitat a la finca de Can Carreras, al
terme municipal de Rubí.
Atès que l'autorització ambiental s'atorga en execució de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, núm. 400, de 11 de maig de 2010 (recurs ordinari
271/2007) on la sala estima en part el recurs presentat per la mercantil, i obliga a la
Generalitat a tornar a tramitar l'expedient cancel·lat el 2006 pel Departament de Medi
Ambient (avui Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Ponència ambiental del Departament de Qualitat Ambiental de la Generalitat
en data 26 de juliol de 2011 emet proposta favorable a l'atorgament de dita autorització
ambiental, desestimant totes les al·legacions presentades en temps i forma pels veïns
afectats, particulars i entitats, i no accepta els informes municipals desfavorables com
documentació vinculant.
Atès que considerem que aquesta tramitació i la posterior resolució favorable no s'ajusten
al que determina la sentència anterior (núm. 400), entenent que la sala reconeix el dret
del demandant en els termes següents "...debiendo el órgano competente de la Generalitat de
Catalunya continuar con la tramitación de la solicitud de autorización ambiental deducida en su
momento por la actora hasta dictar en ella resolución final que resulte procedente en derecho,
previa exigencia a la interesada de la presentación de la documentación complementaria que
resultase pertinente..."

Demano la suspensió de la tramitació del Pla Especial Urbanístic (PEU), mentre aquest
litigi resti pendent de resolució.

1.2.- Recurs 281/2012
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Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.
Atès que per accedir a l'activitat de dipòsit controlat de Can Carreras els camions han de
circular pel camí vell d'Ullastrell, l'Ajuntament de Rubí considerà, ja el 1996, que aquesta
via no era adequada per aquest tipus de vehicles, tal com queda reflectit en el conveni
entre empresa i Ajuntament de data 29 de juliol de 1996.

Atès que el 21 d'octubre de 1996 la empresa sol·licita la llicència d'abocador amb la
presentació del corresponent Projecte, i la Direcció General de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya condiciona l'obertura de l'activitat a la no utilització del camí vell
d'Ullastrell, el 22 d'octubre de 1997 se signa un nou conveni entre l'Ajuntament i les
empreses usuàries del camí vell d'Ullastrell, per a la construcció d'una via alternativa, que
anirà al seu càrrec.

Atès que en data 12 de gener de 1998 s'informa favorablement a l'atorgament de la
llicència per exercir l'activitat d'abocador a Can Carreras, condicionada a la no utilització
del camí vell d'Ullastrell, l'Ajuntament de Rubí atorga la llicència municipal d'activitats AM
960246 en data 21 de setembre de 1998, amb el següent apartat:
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Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.

Atès que el camí alternatiu no està operatiu, la llicència municipal d'obertura de data 26
de juny de 2002, inclou una restricció horària d'us del camí vell d'Ullastrell. Contra
aquesta resolució la empresa presenta recurs de reposició.

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Rubí, de data 28 de novembre de 2002,
desestima el recurs de reposició presentat contra la resolució de 26 de juny de 2002,
d'atorgament de la llicència d'obertura, la mercantil presenta recurs contenciós
administratiu (recurs 112/2003), que finalitza amb la sentència ferma del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya núm. 576, de 19 de juny de 2007, que el desestima.
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Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.

Atès que el 2011 les parts asseguren desconèixer la sentència ferma de 2007 i que
aquesta no s'ha executat, es demana a l'Ajuntament que prengui mesures. Davant la
pressió veïnal, i la elevada sinistralitat de la via, el juny de 2012 l'Ajuntament senyalitza el
camí vell d'Ullastrell, restringint el pas als vehicles de més de 12 metres. La empresa
presenta recurs, núm. 281/2012-D. Auto de 26 de novembre de 2012 del Jutjat
Contenciós - Administratiu nº 11 de Barcelona, que atorga mesures cautelars i suspèn la
restricció de pas de camions imposada per l'Ajuntament.
Avui els camions vinculats a les activitats extractives i d'abocadors, de les empreses
usuàries del camí vell d'Ullastrell, circulen sense cap restricció horària, de pes o de mida.
Per tot l'exposat
Demano la revisió de l'autorització ambiental BA20060125 per dipòsit controlat de residus
no perillosos, atorgada pel Conseller de Territori Lluís Recoder, en data 9 de gener de
2012, atès que no incorpora cap restricció d'ús de la via d'accés a l'abocador.
Traslladar copia d’aquesta al·legació al Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de
Barcelona.
Incorporar aquestes restriccions d'ús de la via com a part de la documentació del Pla
Especial.
La suspensió de la tramitació del Pla Especial Urbanístic (PEU), mentre aquest litigi resti
pendent de resolució.
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Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.
2.- Sobre els processos judicials resolts
2.1.- Sentència 35/2012
Atès que el Pla Especial contempla deixar d'abocar residus no perillosos al dipòsit de
Can Carreras en el moment en que aquests tipus de residus es comencin a abocar al
dipòsit de Can Balasch.
Atès que per sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm.
35/2012, de 20 de gener de 2012,(que finalitza el procediment iniciat el 1995) els residus
admissibles a Can Balasch són els residus inerts referits al projecte que acompanya la
sol·licitud de la llicència d'activitat de 1994, i Can Carreras s'acabarà d'omplir amb residus
inerts fins arribar a les cotes autoritzades, i posteriorment es procedirà a la clausura i
segellament del dipòsit.
Atès que els residus admissibles al dipòsit de Can Balasch descrits en el projecte inicial,
són
" els residus inerts, químicament estables i insolubles en medi aquós” que es relacionen:
"...residus industrials assimilables a les escombraries domèstiques; residus d'embalatges
de plàstic, cartró, fusta, vidre i metall; residus de plàstics o polímers sota la forma de
productes acabats, usats o no, conformes o rebutjats en la producció; residus de cautxú
sota la forma de productes acabats, usats o no conformes ni recuperables; residus de
pells i cuirs sota la forma de productes usats o rebutjats de la producció; residus tèxtils
sota la forma de productes usats o no conformes; cendres ben apagades i escòries inerts;
residus procedents de la construcció, reparació, manteniment o demolició d'edificis o
construccions; ferralla, retalls i encenalls procedents de la indústria de transformats
metàl·lics; vidre i residus de vidreria; terres, graves i similars que provenen d'excavacions
i moviments de terres; sorres, argiles i refractaris; qualsevol substància sòlida que sigui
pràcticament insoluble en aigua i en qualsevol àcid diluït 2N (0,01mg/l.)..."

Atès que el PEU té rang normatiu, i les condicions i determinacions que inclou tenen
caràcter executiu.

Demano la suspensió de la tramitació del PEU, mentre no es modifiquin els apartats
referents la tipologia de residus admissibles al dipòsit de Can Balasch, que el Pla
Especial qualifica de no perillosos, en compliment de la sentència 35/2012, de 20 de
gener de 2012, i es retiri aquest punt i qualsevol referència al intercanvi de residus entre
Can Carreras i Can Balasch, del contingut del PEU.
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Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.
El procés judicial que finalitza amb la sentència anterior (35/2012), s'inicia amb el recurs
contenciós administratiu núm. 854/1996, d'Arrins SA contra l'Ajuntament de Rubí per la
denegació de la llicència d'activitats sol·licitada.
Procediment que es detalla a continuació.

2.2.- Sentències 460/1999 i 634/2009
Atès que en data 18 d'abril de 1994 la empresa Arrins SA sol·licita llicència d'activitats
per a la instal·lació d'una indústria d'eliminació de residus inerts i procedents de la
construcció, denominada "La Cova" al paratge de Can Balasch, i l'Ajuntament li denega.
Atès que en data 23 de febrer de 1996, Arrins SA presenta escrit a l'Ajuntament
sol·licitant certificat de acte presumpte de concessió per silenci positiu de la llicència
sol·licitada, i aquesta és denegada expressament per Decret d'Alcaldia de data 14 de
març de 1996, la empresa presenta recurs contenciós administratiu núm. 854/96, que es
resol el 30 d'abril de 1999, amb la sentència núm. 460 del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que desestima la incompatibilitat urbanística i ordena a l'Ajuntament de
Rubí a continuar la tramitació de l'expedient sol·licitat.

Atès que el procediment que la sentència anterior ordena continuar tramitant s'inicia amb
la presentació el 29 d'octubre de 2004 per part d'Arrins SA de la sol·licitud de llicència i un
nou projecte d'abocador, i l'Ajuntament no dicta resolució fins el 24 d'octubre de 2005,
s'estima la obtenció de la llicència per silenci administratiu positiu, malgrat que aquesta
no faculta iniciar l'exercici de l'activitat fins l'obtenció de la pertinent llicència d'obertura.

8

Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
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Atès que en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2006 tramitat en el jutjat
contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, en data 8 de febrer de 2008 es dicta
sentència desestimant el recurs formulat contra la desestimació per acte presumpte del
recurs de reposició interposat contra l'acord de data 24 d'octubre de 2005 de la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament de Rubí.
Atès que contra la referida sentència Arrins SA interposa recurs d'apel·lació en la sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (rollo de apel·lació
nº 148/2008), en data 26 de juny de 2009 el Tribunal dicta sentència (núm. 634/2009).
Atès que s'estima el recurs presentat per Arrins contra la sentència dictada el 8 de febrer
de 2008, que es revoca, i s'anul·la l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Rubí. El Tribunal ordena a l'Ajuntament de Rubí a concedir la llicència d'activitats
sol·licitada per Arrins, dins el termini de quinze dies, a comptar des de la notificació
d'aquesta sentència (núm. 634/2009), amb les mesures correctores recollides en l'informe
de data 2 de novembre de 2004, o emeti certificat acreditatiu del silenci positiu produït. Si
transcorregut aquest termini no s'atorga la llicència, tindrà aquesta consideració la
present sentència.
Atès que aquest llarg procediment judicial acaba amb la sentència ferma del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, núm. 35/2012, de 20 de gener de 2012 abans referida

Demano la suspensió de la tramitació del Pla Especial Urbanístic, i en el cas que Can
Balasch sigui finalment un abocador, només s'admetin els residus inerts, químicament
estables i insolubles en medi aquós, en compliment de la sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya núm. 35/2012, de 20 de gener de 2012.

3.- Sobre la via d'accés a Can Carreras
Atès que un dels punts més importants a tenir en compte per la ubicació d'un abocador
és sens dubte la via d'accés a l'activitat. El projecte ha d'incloure un estudi de mobilitat,
on es descriuen entre d'altres les característiques de la via, traçat, amplada, composició
del ferm, i una previsió del trànsit associat a l'activitat.
A Can Carreras no ha estat així. El camí vell d'Ullastrell és el principal eix de comunicació
entre les urbanitzacions del nord oest i el nucli urbà de Rubí. També és la única via
d'accés a l'abocador. El conveni del 1996 ja inclou una restricció de pas per a vehicles
pesants, i el 1997 Ajuntament i empreses extractives de la zona signen un conveni per a
la construcció d'una via alternativa.
Dissenyada com una via de comunicació local de zona residencial, el camí vell d'Ullastrell
té una amplada d'uns 6 metres, sense bermes, i amb voreres en tots dos sentits en gran
part del seu traçat.
Les grans dimensions d'alguns vehicles de transport de residus van fer que l'Ajuntament
restringís la circulació als de més de 12 metres. TMA va presentar recurs, i la restricció ha
estat suspesa cautelarment. (procediment que es detalla en l'al·legació 1.2 d'aquest
document)

9

Al·legacions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) a l’aprovació inicial d’un
Pla especial urbanístic per a la creació d’un sistema urbanístic, destinat a
infraestructura de gestió de residus de can Carreras i can Balasch, al terme
municipal de Rubí.

Detall de les dimensions dels semiremolcs de TMA en la cruïlla d'accés a l'abocador. (Camí vell
d'Ullastrell - Camí de Can Sanpere)

En aquest sentit hi ha una sentència ferma del TSJC núm. 576, de 19 de juny de 2007,
que desestima el recurs presentat per la empresa contra els decrets d'Alcaldia i convenis
que restringeixen l'ús del camí vell d'Ullastrell als vehicles vinculats a l'activitat d'abocador
i extractiva de Can Carreras.

Avui no s'ha limitat ni restringit el pas de camions cap a una activitat "legalment
autoritzada"... quan el propi Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
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(avui Territori i Sostenibilitat) va condicionar la No utilització del camí vell d'Ullastrell,
com una mesura prèvia al inici de l'activitat.
La llicència d'obertura de l'activitat (núm. AM 960246) atorgada per l'Ajuntament de Rubí
en data 26 de juny de 2002, inclou una restricció de pas de vehicles, que hauran de
circular en horari nocturn (entre les 22h i les 06h)

L'activitat es va iniciar sense complir les condicions del Departament de Medi Ambient, ni
les restriccions imposades per l'Ajuntament, i a més hi ha una sentència ferma que ratifica
les restriccions d'ús de la via.
El Pla Especial no inclou aquests convenis sobre l'ús de la via i les restriccions. Tampoc
es fa cap referència a la Sentència que permet la circulació només en horari nocturn,
entre les 22h i les 06h.

Demano la suspensió de la tramitació del PEU, mentre no es retiri la sol·licitud
d'ampliació de Can Carreras inclosa en aquest planejament, atès que l'activitat d'aquest
dipòsit es troba pròxima a l'esgotament de la capacitat autoritzada el 9 de gener de 2012,
(Informe de la inspecció sol·licitada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a
petició del grup municipal Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) de data 7 de desembre de
2012, realitzat per la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat). Una ampliació de
540.000m3 suposa un increment de la vida útil d'uns sis anys, així com de les capacitats
autoritzades, que passarien de les 90.000 t/any actuals a les 150.000 t/any proposades al
PEU, fet que comportaria un volum de trànsit de camions molt superior a l'actual, per una
via d'accés del tot inadequada.
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3.1.- Sobre l'estudi de mobilitat generada que incorpora el Pla Especial
Atès que l'estudi de mobilitat generada del PEU fa una simulació de les densitats de
trànsit previstes per Can Balasch, atès que les conclusions es basen en previsions i
possibilitats. A Can Carreras però, les dades han de ser reals atès que es tracta d'una
activitat en funcionament. Dir que el camí vell d'Ullastrell suporta un trànsit de 5 camions
per hora no s'ajusta a la realitat. L'estudi no inclou el trànsit pesant que generen la resta
d'activitats extractives i d'abocadors de la zona.
Atès que es tracta d'una via de comunicació important entre les urbanitzacions i el nucli
urbà, el trànsit de vehicles particulars també s'hauria d'incloure en l'estudi, així com el bus
urbà i els autocars de transport escolar. Si només es reflecteix el trànsit de camions
vinculats a Can Carreras, l'estudi és incomplet, i sembla que es parli d'un camí exclusiu
cap a l'abocador, quan no és així.
Atès que actualment hi ha unes 8.000 persones (segons el cens electoral) a la zona de
les urbanitzacions, la major part de les quals es desplacen en vehicles particulars,
generant un volum de trànsit important i molt dens en hores punta.
Atès que l'estudi presentat al PEU, que utilitza les dades actuals de Can Carreras
referents al camí vell d'Ullastrell, no inclou el trànsit que suporta la via, i es basa tan sols
en el trànsit vinculat a les activitats de TMA (abocador, palets i compost).

Atès que els dos centres docents de la zona disposen de transport escolar. Al Institut hi
accedeixen diàriament (de dilluns a divendres) cinc autocars que cobreixen els horaris
d'entrada i sortida del centre als alumnes d'ESO (08:00h i 14:30h), horaris que
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coincideixen amb la parada regular dels dos autobusos urbans (línia 4) i un altre de servei
especial exclusiu per cobrir les necessitats del centre. A l'altre centre els viatges
s'incrementen, atès que fa jornada partida i els alumnes disposen del servei de transport
escolar també a la tarda.
Pel que fa a la resta d'activitats usuàries del camí vell d'Ullastrell trobem: el mono-dipòsit
de terres i runes de Can Canyadell, gestionat per la empresa Puigfel SL, amb un volum
considerable de trànsit pesant de camions del mateix grup empresarial (Sefel, Transfel) i
d'altres empreses externes; l'activitat extractiva "la Veintidós", gestionada per
Excavaciones i Aridos Rubí SL (Torres); el projecte de millora de la finca agrícola de Can
Pidelaserra, on s'hi aboquen terres netes; i d'altres petites empreses de la construcció.
Atès que per l'àmbit de Can Balasch sí s'incorpora el trànsit actual de les vies afectades
(C-1413), però no es així per Can Carreras. Considerem que l'estudi de mobilitat
generada és insuficient i incomplet.
Atès que la capacitat mitja dels camions que entren al dipòsit, que el PEU estableix en
6m3, tampoc es correspon amb els vehicles que circulen diàriament pel camí vell
d'Ullastrell. El semiremolc de la foto anterior té una capacitat de 76m3, i el contenidor
més petit és de 2m3 i els vehicles utilitzats majoritàriament per TMA per transportar
residus a l'abocador de Can Carreras tenen una capacitat de 20-30m3.
La equivalència en tones d'aquestes capacitats, seguint les reflectides al PEU on diu que
6m3 equivalen a 7,3 tones tampoc s'ajusten a la realitat. Tampoc les quantitats de
residus, unes 100 tones al dia, s'apropen a les 90.000 tones/any autoritzades des de
gener de 2012 (núm. expedient BAA20060125), i encara s'allunyen més de les 150.000
t/any proposades al Pla Especial.
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Pel que fa al transport actual de residus des del Centre de Transferència fins al dipòsit de
Can Carreras, puntualitzar que aquest trajecte descrit no és l'habitual, atès que l'Av de la
Electricitat és una via restringida als vehicles de més de 3,5 tones. Itinerari inacceptable
si es presenta com una proposta.
Demano la prohibició de pas de camions de transport de residus pel camí vell
d'Ullastrell, i el tancament de l'activitat d'abocador a Can Carreras, en compliment dels
convenis i la sentència. I Autoritzar per aquesta via únicament el pas de vehicles vinculats
a les labors de restauració i segellament del dipòsit controlat de Can Carreras, si s'escau.

3.2 .- Sobre els accessos a Can Balasch i les obres del TGV

Atès que en l'àmbit de Can Balasch si finalment s'executen les obres del TGV, l'accés a
l'activitat hauria de passar pel mig dels nuclis habitats de Can Serraforssar, La Perla i els
Avets, i aquest punt no es valora en l'estudi.
Atès que el Pla Especial no especifica que aquesta alternativa suposa modificar l'accés a
l'activitat de dipòsit controlat de Can Balasch, i tot el trànsit haurà de passar pel mig dels
barris de Can Serrafossar, La Perla i els Avets, fins arribar a l'Av. Can Sucarrats per
enllaçar amb els polígons industrials, i aquest barris residencials es veurien greument
afectats pel trànsit continu de camions.
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Detall del traçat previst per ACR en cas de execució de les obres de la línia ferroviària
d'alta velocitat, abans de la finalització de l'activitat del dipòsit controlat de Can Balasch,
degut a la reserva de sòl que afecta part de la finca en la zona sud.
Demano s'incorpori un estudi detallat de la mobilitat prevista en la zona, i el compromís
de buscar una solució alternativa que no afecti els ciutadans dels barris pròxims, que el
PEU no contempla.4.- Sobre les competències en el Planejament de les infraestructures
de gestió de residus

4.- Sobre les competències en el Planejament de les infraestructures de gestió de
residus
Atès que la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que transposa la
Directiva Europea 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre
de 2008, sobre residus i per la qual es deroguen determinades Directives, coneguda com
¨Directiva Marc de Residus, determinen les competències sobre el planejament de les
infraestructures de gestió de residus, principalment les de valorització i eliminació. Així les
autoritats competents són el Ministeri amb competències en matèria de medi ambient, les
Comunitats Autònomes i els Ens Locals. Aquests Plans i Programes de Residus hauran
de localitzar la ubicació de les infraestructures necessàries, i només quan parla de la
gestió de residus apareixen operadors públics o privats.
El Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i la
Llei 3/2012, del 22 de febrer modifica el TRLU. Aquest canvi normatiu permet els titulars
dels terrenys presentar plans especials urbanístics autònoms que, en el cas de la gestió
de residus, són competència de les Administracions.
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Atès que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) és l'òrgan competent en matèria de
residus a Catalunya. Ni el nou abocador de Can Balasch ni l'ampliació del de Can
Carreras figuren en les previsions del PROGREMIC o del PROGRIC (2007-2012).
Tampoc hi ha cap referència dins el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de gestió de
Residus Municipals, sobre les necessitats a Rubí o el Vallès Occidental que justifiquin la
construcció d'un nou abocador i l'ampliació de l'existent.
Atès que l'ARC aprova una moratòria d'un any per a la construcció de nous dipòsits
classe II i l'ampliació dels existents. L'Acord GOV/105/2012, de 23 d'octubre (DOGC núm.
6240 de 25 d'octubre de 2012) estableix una moratòria en l'admissió a tràmit de les
sol·licituds corresponents a les infraestructures de gestió de residus relatives a dipòsits
controlats de classe II en el marc del Pla Territorial Sectorial.

Atès que el Pla Especial accepta l'ampliació del dipòsit controlat de Can Carreras i la
construcció del nou dipòsit controlat de Can Balasch, tots dos de classe II i per tant
afectats per la moratòria aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que el PEU descriu els dos abocadors com dipòsits controlats classe II per residus
no perillosos d'origen industrial, i justifica la necessitat de l'activitat (apartat 2.6 de la
memòria). El nou Pla General de Residus de Catalunya, que s'ha d'aprovar aquest any
2013, classificarà els dipòsits controlats en funció de la tipologia de residus, no segons la
seva procedència.
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Per tant, aprovar un dipòsit controlat de residus industrials, quan aquest concepte està
abocat a desaparèixer en breu, representa que Can Balasch s'haurà d'adaptar a la nova
normativa, i acabarà sent un abocador classe II per residus no perillosos,
independentment del seu origen industrial o municipal.
Demano la suspensió de la tramitació del PEU, en compliment de la moratòria aprovada
pel mateix Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. (Acord
GOV/105/2012, de 23 d'octubre de 2012).

5.- Sobre dos espais afectats per activitats extractives.
Atès que per a la restauració morfològica dels àmbits afectats per les activitats
extractives, l'objectiu dek PEU és restaurar ambientalment els espais afectats en un
termini de temps raonable (no diu però que l'activitat d'abocador es preveu que duri uns
20 anys, als quals s'han d'afegir els 30 del període post-clausura), i les noves superfícies
un cop recuperades esdevindran nou hàbitat agrícola-forestal.
Atès que a Rubí tenim un bon exemple de restauració mediambiental d'un espai afectat
per una activitat extractiva, sense necessitat d'omplir el forat amb residus com la millor de
les opcions, i en un termini de temps raonable, com són s'estany dels Alous o l'entorn de

Can Ramoneda.
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Detall de l'Estany dels Alous, avui espai protegit per la seva biodiversitat, inclòs dins el
inventari de zones humides de Catalunya amb el codi: 08004001. Antiga argilera que
d'ençà del seu abandonament, s'ha anat naturalitzant com a zona humida. Ocupa una
superfície d'unes 10 hectàrees, i abunden mamífers, ocells, peixos, amfibis, i rèptils.
Atès que per a la instal·lació de les basses de lixiviats del dipòsit controlat de Can
Balasch, el PEU proposa la seva construcció a la mateixa llera del torrent de
Tallafigueres, fet que no garanteix la seva preservació.
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en resposta a l' al·legació
núm. 241, presentada per Meran SA a l'aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona (PTMB), considera els torrents de l'entorn de Can Balasch, element important
per la seva connectivitat, i per tant de protecció especial.

Detall de l'estat actual dels torrents de Can Barceló i Can Pidelaserra al seu pas per Can
Carreras.
Atès el lamentable estat de degradació que presenten actualment els torrents de l'entorn
de Can Carreras.
Demano la suspensió de la tramitació del Pla Especial Urbanístic autònom, atès que per
garantir una adequada protecció del medi ambient, la seguretat i la salut de les persones,
i en compliment de les Directives Europees, Plans i Programes vigents d'infraestructures
de gestió de Residus, i tota la normativa existent en matèria de residus, no es pot deixar
en mans privades actuacions que afecten el territori, el medi ambient i la salut de les
persones, si hi ha opcions millors.

5.1 .- Sobre la restauració de l'activitat extractiva "Sibila" a Can Balasch.
Atès que el PEU inclou una referència al Programa de Restauració de l'extractiva Sibila,
al paratge de Can Balasch, i diu que actualment hi ha una cavitat important pendent de
ser reblerta.
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Atès que el Programa de restauració vigent, aprovat el 1987, preveia una restauració
integrada, es a dir que, en els llocs on és possible, es va restaurant mentre es realitzen
els treballs d'extracció.
Atès que els moviments de terres al forat de l'extractiva Sibila de Can Balasch no es
corresponen amb els d'una activitat extractiva, on fins i tot s'han instal·lat piezòmetres.
Atès que aquesta extractiva ha estat inactiva durant molts anys, i des de setembre de
2012 es realitzen treballs d'extracció d'argiles que no es corresponen amb els de la pròpia
activitat autoritzada, pensem que s'està adequant el vas del dipòsit a les capacitats
sol·licitades en el PEU, que es xifren en 2.397.275m3, quantitats molt superiors a les
autoritzades en el projecte inicial de 1994 que eren de 1.085.150 m3.
Atès que el PEU es contradiu quan afirma que l'activitat està finalitzada, i en un altre
apartat afirma que la primera fase està quasi esgotada i la segona encara no s'ha
començat a explotar.
Atès que estem a l'espera de resposta per part de la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial, en referència a la sol·licitud d'informació sobre els Plans de Labors
de l'activitat extractiva Sibila amb el núm. de registre miner 2545, autoritzada a la
empresa Progreso i Desarrollo Industrial Mediterráneo SL., i de la sol·licitud de renúncia
als Drets Miners
Demano la execució del programa de restauració vigent, núm. d'expedient 86/1036,
aprovat el 1987, que contempla el rebliment del forat amb terres, en compliment del
Decret 343/1983 sobre plans de restauració, protecció del medi ambient, protecció del
paisatge i condicionament dels terrenys afectats per activitats extractives.

6.- Sobre les activitats complementàries: la planta de recuperació de palets i la
planta d'ensacat de terres, substrats i adobs.
Atès que l'activitat de valorització de fusta es realitza actualment a Can Carreras, disposa
del codi gestor de residus E-538.98, per a una activitat de Recuperació de palets, que
autoritza la operació V15 de Reciclatge i reutilització de fustes. La llicència municipal
d'activitats (AM 970275) atorgada l'any 1999 descriu l'activitat com "trituració de palets",
i la matèria primera ha de ser fustes netes.
Activitat vinculada directament a la planta de compostatge, atès que l'estella de fusta de
palet és un dels materials majoritaris en la fabricació de compost. Planta de compostatge
que segons consta en els informes de l'ARC, disposa del mateix codi gestor de residus
que la planta de recuperació de palets (E-538.98), encara que mai va obtenir llicència
municipal d'activitats. El Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Rubí, de 7 d'abril de 2000
denega la sol·licitud de llicència d'activitat per a la planta de compostatge, i el Decret
d'Alcaldia de 25 de maig de 2000 ordena el tancament i la paralització de la planta de
compostatge ubicada a Can Carreras. Activitat que consta als anuaris de l'ARC fins el
2006 com una instal·lació en funcionament.
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Detall de l'activitat de valorització de fusta, on es poden veure restes de mobles
(voluminosos)
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ncia núm. 158 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d'1 de març de
2001, i la sentència núm. 757, de 4 de novembre de 2004 desestimen el recurs interposat
per TMA contra aquests Decrets que ordenen la paralització de l'activitat i el
desballestament de les instal·lacions, però TMA encara publicita aquesta activitat com
una planta de compostatge de propietat, situada a Can Carreras, que tracta fems
(dejeccions ramaderes) i fracció vegetal.

Presentació del grup empresarial de maig de 2011.
Avui la publicitat a http://www.tma.es/ diu que el codi gestor E-538.98 autoritza les
operacions de recuperació de palets i compostatge de residus orgànics.
E-538.98 | Planta de recuperación de palets y compostaje de residuos orgánicos. Rubí.
En l'apartat 4.4 de la memòria del Pla Especial es descriu l'activitat d'ensacat de terres i
adobs.

Atès que les previsions d'entrada de 7.275 t/any de restes vegetals no s'ajusten a
l'activitat descrita d'emmagatzematge i ensacat. L'activitat autoritzada és la d'ensacat de
terres, substrats i adobs, per tant, la matèria primera és el compost ja madur, preparat per
ensacar. Les restes de poda, gespa i altres restes vegetals són necessàries per fer
compost, activitat per a la qual no disposa de codi gestor de residus, ni de llicència
municipal.
Les quantitats descrites en aquest apartat tampoc es corresponen amb les quantitats
actuals.
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Foto febrer de 2013. Les piles de compost superen amb escreix l'alçada màxima
permesa. Font ACR

L'emmagatzematge de compost ocupa una superfície de més de 10.000m2 (les fileres i
les piles) a l'aire lliure, en la zona de l'antiga extractiva Can Carreras, on ja l'any 1996
l'Ajuntament detectà moviments de terres sense permís.
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Demano coherència entre les llicències municipals d'activitats atorgades per l'Ajuntament
de Rubí, on es detallen les activitats permeses, i les operacions autoritzades per l'Agència
de Residus de Catalunya amb el corresponent codi gestor de residus, per tal d'evitar
confusions o interpretacions diferents. Així com aclarir la duplicitat del codi gestor de
residus E-538.98, atorgat per a les operacions de recuperació de palets (i des de 2005
també fusta) i compostatge de fems i fracció vegetal (aquesta operació mai va tenir
llicència municipal).

6.1 .- Sobre les edificacions existents a Can Carreras
El sostre edificat descrit al PEU tampoc s'ajusta a la realitat.

Segons consulta a la seu electrònica del cadastre, el total edificat en la zona
d'emmagatzematge de compost (magatzem, oficines, laboratori, nau de mescla i envasat
i sitges), és de 11.521m2, i corresponen a la parcel·la 39 del polígon 21 de Rubí, de
90.976m2.
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Atès que el inventari de construccions existents a Can Carreras (Annex 2 Fitxes Edificis
del Pla Especial) relaciona totes les edificacions que la empresa vol conservar i els usos
actuals i previstos, i les construccions vinculades a les activitats d'ensacat de terres i a la
planta de palets, s'han d'enderrocar un cop finalitzi l'activitat en l'àmbit de Can Carreras,
atenent el caràcter temporal de les activitats autoritzades en sòl no urbanitzable, i en
compliment de la normativa urbanística al respecte. La resta de construccions vinculades
a l'activitat de dipòsit controlat també s'han d'enderrocar un cop finalitzi l'admissió de
residus a Can Carreras, atès que no són necessàries durant el període post -clausura de
l'abocador.
En el Pla Especial no es concreta el destí d'aquestes construccions, atès que es
descriuen diverses possibilitats en diferents apartats dels documents, trasllat, enderroc,
usos agrícoles, condicionament, integració paisatgística...

Demano excloure del catàleg d'edificacions existents les construccions vinculades a les
activitats complementàries, (fitxes C.1, C.4 i C.5, corresponents a la planta de palets, la
nau d'ensacat i les sitges) i procedir al seu enderroc un cop s'hagin traslladat a sòl
industrial. Excloure també les edificacions descrites en les fitxes C.3 oficines i bàscules, i
C6 laboratori, atès que no són necessàries pels treballs de restauració i segellament del
dipòsit, a les quals es pretén donar un ús agrícola o agropecuari que no es pot justificar.

6.2 .- Sobre el trasllat de les activitats complementàries a Can Balasch.
Atès que el PEU proposa el trasllat de les activitats existents a Can Carreras, de
recuperació de palets i d'ensacat de terres, substrats i adobs a Can Balasch, on primer se
situaran a la part sud de la finca, mentre no s'executin les obres del TGV, moment en que
la empresa es compromet al seu trasllat a la zona nord de la mateixa finca.
Atès que el PGO de Rubí qualifica aquests sòls com sòl rústic de valor agrícola, forestal i
recursos naturals, i el PTMB com espais lliures de protecció especial.
Atès que el Pla Territorial General de Catalunya recomana instal·lar les infraestructures
mediambientals en sòl industrial com a primera opció, en un polígon de certa
envergadura dins el municipi, i Rubí disposa de sòl industrial d'aquestes característiques.
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Demano el trasllat de les activitats complementàries a sòl industrial, en compliment del
punt 5 c) de la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Rubí, de data 25 d'octubre de
2012.
7.- Sobre diferents criteris de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
Atès que en sessió de 2 de novembre de 2010, la Ponència Tècnica de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, va emetre una proposta de resolució sobre el
contingut del POUM de Rubí, aprovat provisionalment pel Ple municipal de data 14 de
juny de 2010. El 4 de novembre de 2010, la CTUB adopta l'acord de suspendre la
resolució definitiva del POUM fins que mitjançant un text refós s'incorporin les
prescripcions, es sol·licitin informes a altres organismes sectorials i es completi la
documentació. En sessió de 18 de setembre de 2012, la Ponència Tècnica de la CTUB,
va emetre la proposta de resolució sobre els informes aportats per l'Ajuntament de Rubí
en data 23 de juliol de 2012. I es ratifica en la valoració del contingut de la proposta de
resolució acordada en la sessió de 2 de novembre de 2010, que diu:

7.1 .- Sobre l'edificabilitat en sòl no urbanitzable
Atès que cal excloure les referències als conceptes que no són propis del sòl no
urbanitzable: d'edificabilitat, gestió i projectes d'urbanització inclosos en els Plans
Especials Urbanístics que formen part de la documentació del POUM de Rubí.

Atès que el PEU que ens ocupa inclou aquests conceptes
Demano el mateix criteri en ambdós tràmits i denegar els usos proposats en les fitxes
d'edificacions existents a Can Carreras, per la impossibilitat de justificar els usos
agrícoles o agropecuaris per un laboratori, unes oficines o una bàscula.

7.2 .- Sobre la justificació d'un únic Pla Especial
Atès que en el PEU es proposa la creació d'un sistema urbanístic destinat a serveis
tècnics, en un sector discontinu Can Carreras - Can Balasch, dins el municipi de Rubí,
regulat per un únic Pla Especial, descartant la opció que proposava l'avanç de realitzar
dos planejaments independents per a cada un dels àmbits objecte del PEU.
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona es pronuncia de manera
diferent sobre el Pla Marc d'extractives proposat en el POUM de Rubí.
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Atès que la CTUB determina que el Pla Marc d'extractives no es pot justificar, per què hi
ha tres àmbits molt diferenciats. i es recomana fer tres plans especials diferenciats, un
per l'entorn de Cova-Solera (on es troba Can Balasch), un altre per l'entorn de Can
Pidelaserra (on es troba Can Carreras), i el de l'entorn de les Martines (límit amb
Terrassa). El PEU proposa un únic Pla per un sector discontinu dins del municipi, que
ara sí s'accepta, malgrat afectar dos dels tres àmbits molt diferenciats anteriorment.
Demano la suspensió de la tramitació del Pla Especial Urbanístic, en coherència amb els
criteris de la CTUB referents al Pla Marc d'Extractives proposat al POUM de Rubí (marc
que ha de determinar el planejament urbanístic de la ciutat) i incorporar la necessitat de
fer Plans Especials diferenciats per a cada una de les infraestructures de gestió de
residus proposades en aquest únic PEU, si s'escau, atenent els criteris abans esmentats
referents a la regulació urbanística dels àmbits de les activitats extractives, coincidents
amb els dos àmbits proposats al PEU.

8.- Sobre l'estructura de la propietat del sòl
Atès que els Plans Especials Urbanístics Autònoms els poden promoure els titulars dels
terrenys, i segons el conveni de 1996 entre empresa i Ajuntament, FSM Vertispania SL
(abans Francisco Sánchez Martínez, SA) no és la propietària dels terrenys de Can
Carreras. Aquest terrenys pertanyen a Francisco Sánchez Martínez, i la empresa n'és
l'arrendataria.
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conveni
urbanísti
c 1996
Atès
que en l'àmbit de Can Balasch, els terrenys objecte del projecte de dipòsit controlat
proposat en el Pla Especial consten, en consulta al Registre de la Propietat de Rubí, a
nom de Suministros Cerámicas del Vallés- Almar Productos Cerámicos SA. Mateix titular
que consta en el procés d'expropiació de data 14 de juliol de 1998.

La Vanguardia divendres 25 de setembre de 1998

Demano el certificat de l'estructura de la propietat del sòl, que el PEU no inclou malgrat
formar part de la documentació necessària des del inici de la seva tramitació, en
compliment de l'article 102 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat
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pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost que diu: "...a) s'han de citar personalment al
tràmit d'informació pública les persones propietàries dels terrenys afectats, llevat que el
Pla hagi estat formulat per la totalitat de les persones propietàries, i s'acrediti aquest fet
mitjançant document públic on es faci constar l'estructura de la propietat del sòl..."
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