
 
 

 

MOCIÓ QUE INSTA A L’APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE GALLECS, AIXÍ COM ALTRES 
TEMES RELATIUS A L’ESPAI DE GALLECS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Gallecs és un espai metropolità únic que està protegit sota la figura d’un PEIN (Pla Especial 
d’Interès Natural), la gestió del qual està definida per un Pla Director, a través del Consorci de 
Gallecs. Resta pendent l’aprovació del Pla Especial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs, 
que ha de posar les bases sobre els usos i activitats, així com a molts altres temes relacionats amb 
la gent que hi viu, amb els usuaris de l’espai, i les administracions que tenen implicació en aquest 
espai. 

Ja fa molts anys que es resta a l’espera de poder debatre i aprovar el Pla Especial, cabdal per 
aclarir molts aspectes claus que avui queden sense resoldre i sense saber qui se n’ocupa; com els 
usos compatibles, els usos incompatibles, o el règim de cessió d’espais. Aquest Pla Mentrestant 
alguns d’aquests temes queden a l’aire, com poden ser per exemple l’arribada de la xarxa d’aigua 
potable o de clavegueram per als veïns que habiten la zona, la possibilitat de tenir aigua potable a 
través d’una font al pla de l’Església; així com també la possibilitat que hi hagi en aquest indret uns 
lavabos públics per tal que els visitants i usuaris de Gallecs en puguin fer ús. També caldria 
reforçar els panells informatius sobre les normes de convivència a l’espai. 

Per tots aquest motius exposats el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al 
Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que s’adoptin els següents 

ACORDS 

PRIMER. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i també a 
l’Incasol, perquè accelerin els tràmits de discussió, valoració i aprovació del Pla Especial del Parc 
Territorial de l’Espai Rural de Gallecs, amb la participació dels actors implicats. 

SEGON. Estudiar la possibilitat que hi hagi una font d’aigua potable i uns lavabos públics a la zona 
del pla de l’Església de Gallecs. També la viabilitat que els veïns de Gallecs puguin disposar 
d’aigua potable provinent de la xarxa pública a les seves llars. 

TERCER. Reforçar la informació a través de panells informatius sobre les normes de convivència 
en aquest espai. 

QUART.  Habilitar punts de recollida d’excrements de gossos en els llocs més concorreguts, així 
com vetllar perquè els animals vagin lligats en tot moments per aquest espai. 

CINQUÈ. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Incasol, al Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, així com als ajuntaments amb 
territori a Gallecs.  


