MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ACR SOBRE LA REPROVACIÓ AL SR. J.M.
TOST, PER LES SEVES ACTUACIONS COM A DIRECTOR DE L’AGENCIA
DE RESIDUS DE CATALUNYA
Aquesta moció es presenta a instàncies de la Plataforma Rubí Sense
Abocadors
En la tramitació de l’expedient d’autorització ambiental per dipòsit controlat
classe II a Can Carreras (exp. núm. BA20060125), atorgada el 9 de gener de
2012, l’Agència de Residus de Catalunya emet informe favorable, incomplint la
Directiva Europea 1999/31/CE, on diu que els abocadors de residus inerts han
de continuar sent per residus inerts. Tampoc es fa constar en l’expedient la
sentència núm. 576 del TSJ de Catalunya, de 19 de juny de 2007, referent al
trànsit de camions pel camí vell d’Ullastrell, ni les restriccions i condicions
contemplades en els informes del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat i la llicència municipal d’activitats.
El mes de setembre de 2012, l’abocament de residus sanitaris sense
tractament previ i sense autorització, ens fa pensar que l’activitat a Can
Carreras té els dies comptats. La resposta del Sr. Tost és inadmissible. En seu
administrativa engega una defensa a l’empresa gestora FSM Vertispania SL, i
públicament l’acompanya d’unes declaracions poc afortunades. Encara avui,
diu que a Can Carreras entra “el que toca”, que “els residus sanitaris es poden
abocar en un dipòsit controlat classe II”, però l’autorització de TMA per
gestionar residus sanitaris té data de maig de 2013, i l’abocament d’aquests
residus es detecta molt abans.
Vist que el Sr. Tost, durant una visita a Vacarisses el juliol de 2014, va fer unes
declaracions en el sentit que l’extractiva de Can Balasc podria ser el futur
dipòsit que substitueixi, junt amb altres, el de Coll Cardús. I que en una
posterior visita a Rubí, on hi va haver un gran rebuig per les anteriors
declaracions, es va contradir dient que Can Balasc no seria un abocador
metropolità, que estaven estudiant que ho fos la pedrera Berta de Sant Cugat.
Igualment, el juliol de 2014 l’esmentat director de l'Agència de Residus de
Catalunya també va concretar el futur ús de Can Balasc com a abocador de
residus industrials i el tancament de Can Carreras en un termini màxim d'un
any.
Atès que el passat 30/12/2014 el grup municipal d’ACR va sol·licitar a l’Agència
de Residus de Catalunya les dades corresponents als anys 2013 i 2014 del
registre d’entrada de camions de l’abocador de Can Carreras (Dipòsit de
residus industrials no perillosos gestionat per l’empresa Grupo FSM
Vertispania, sl.), i a dia d’avui encara no s’ha contestat l’esmentada sol·licitud
amb núm. de registre 2014/53397 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Vist l’escrit, referit a l’abocador de Can Carreras, amb número de registre de
sortida 2015004917 de 19/03/2015 amb data d’entrada a l’Agència de Residus
de Catalunya, amb el que l’Ajuntament de Rubí demana que es lliurin les dades
següents per complementar informació sol·licitada anteriorment:

-

Les mesures topogràfiques fetes a la inspecció del dia 2 de febrer amb
comparativa a les dades topogràfiques de l’autorització ambiental.
Quantes tones de residus resten entrar tenint en compte les mesures
topogràfiques.
El mètode de càlcul de les tones entrades al dipòsit.
La fiabilitat i el marge d’error del dispositiu GPS d’us no professional
emprat a la inspecció del dia 2 de febrer de 2015.

i que a dia d’avui encara no s’ha contestat l’esmentat escrit de sol·licitud.
Atès que en l’escrit de 25 de febrer de 2015 signat pel Sr. Tost, i amb número
de sortida de l’Agencia de Residus de Catalunya 3362, de 4 de març de 2015,
el Sr. Tost afirma que no es pot considerar que el dipòsit de Can Carreras hagi
arribat a la finalització de la seva vida útil en base a unes mesures de cotes
topogràfiques efectuades amb un dispositiu GPS no professional, i a un càlcul
de tones entrades al dipòsit a data 31 de desembre de 2014.
Per tot l’anterior, les actuacions del director de l’Agència de Residus de
Catalunya han posat de manifest certa connivència i favoritisme per part de la
direcció de l’ARC amb les empreses que gestionen l’abocador de Can Carreras
i l’extractiva de Can Balasc.
Per tot això, el Grup Municipal ACR proposa al Ple els següents acords:
Primer.- Reprovar al Sr. Josep Maria Tost per a les seves actuacions, referents
a Can Carreras de Rubí, com a director de l’Agència de Residus de Catalunya.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Rubí insta a l’Agència de Residus de
Catalunya que en el termini d’un mes posi a disposició d’aquest Ajuntament la
informació demanada en l’escrit de data 19 de març, registrat a ARC el
20/3/2015, la petició del qual es detalla a continuació:
1- Les mesures topogràfiques fetes a la inspecció del dia 2 de febrer i les
dades topogràfiques de l’autorització ambiental amb les quals es va fer
la comparativa que conclou que no s’ha arribat al màxim de la capacitat
del dipòsit.
2- Quines són les tones de residus que resten per abocar si es tenen en
compte les mesures topogràfiques fetes a la inspecció del dia 2 de
febrer.
3- Quin ha estat el mètode de càlcul de les tones entrades al dipòsit fins a
31 de desembre de 2014; si ha estat el mesurament topogràfic o bé el
registre d’entrada de camions.
4- La fiabilitat i el marge d’error del dispositiu GPS d’ús no professional
emprat a la inspecció del dia 2 de febrer de 2015.
Tercer.- Així també, el Ple de l’Ajuntament de Rubí insta a l’Agència de Residus
de Catalunya que en el termini d’un mes posi a disposició d’aquest Ajuntament
la següent informació:

1- Les dades del registre d’entrada de camions a l’Abocador de Can
Carreras des de l’1de gener de 2013 fins l’actualitat.
2- L’informe de la inspecció del dia 2 de febrer de 2015.
3- Un aclariment respecte els càlculs teòrics de densitat del residus que
entren a l’abocador de Can Carreras. Aquest aclariment és necessari
atès la diferència de densitats previstes en diversos documents
elaborats per l’Agència de Residus de Catalunya, i per altra banda per
l’empresa gestora de l’abocador.
4- Una estima de la data de clausura de l’abocador esmentat segons el
ritme d’entrada de residus dels últims mesos.
Quart.- Comunicar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i a la
Plataforma Rubí Sense Abocadors.

Rubí, 24 d’abril de 2015

