
 
 

MOCIÓ	PER	LA	NETEJA	I	ARRANJAMENT	DE	L’ABOCADOR	DE	CAN	PARERA	
	

EXPOSICIÓ	DE	MOTIUS	

	
Avui	portem	a	ple	aquesta	proposta	per	tal	que	es	doni	resposta	a	una	situació	que	creiem	mereix	
tota	 l’atenció	per	part	 de	 l’administració,	 i	 una	 sèrie	d’accions	 correctores	per	 tal	 de	 recuperar	
aquest	 espai	 natural.	 Creiem	 fermament	 que	 l’Ajuntament	 de	 Palau-solità	 i	 Plegamans	 té	 una	
responsabilitat	amb	tots	els	veïns	i	veïnes	del	nostre	municipi	per	evitar	futurs	possibles	riscos	de	
salut	pública,	 i	 el	deure	de	protegir	el	medi	natural	de	 la	 vila.	 Segons	els	diferents	 informes	als	
quals	hem	tingut	accés,	aquest	és	un	problema	que	neix	el	1988	i	fins	el	dia	d’avui	només	s’han	
fet	una	sèrie	de	requeriments	sense	fer-ne	el	corresponent	seguiment,	s’han	donat	permisos	per	
abocar	 terres	 amb	 la	 condició	 que	 es	 retiressin	 els	 residus	 existents	 però	 no	 s’han	 efectuat	 les	
corresponents	comprovacions.	Finalment,	un	cop	va	sorgir	 la	notícia	als	mitjans	de	comunicació	
es	van	retirar	els	pneumàtics	que	es	trobaven	en	la	superfície,	però	els	mateixos	informes	recullen	
l’existència	de	pneumàtics	enterrats	en	el	mateix	terreny	i	la	possibilitat	que	hi	hagi	altres	residus	
soterrats.		

El	 15	 de	 setembre	 de	 2016,	 Ràdio	 Palau	 feia	 pública	 la	 notícia	 i	 donava	 a	 conèixer	 unes	
declaracions	 de	 dos	 particulars	 que	 a	 finals	 de	 2011	 van	 arrendar	 el	 terreny.	 En	 aquestes	
declaracions	 denunciaven	 que	 l’Ajuntament	 no	 els	 va	 fer	 cas	 quan	 van	 intentar	 denunciar	 els	
abocaments	il·legals	i	que	van	rebre	pressions	perquè	abandonessin	els	terrenys,	i	finalment	van	
decidir	denunciar	els	 fets	a	 l’Agència	de	Residus	de	Catalunya.	També	declaraven	que	el	mateix	
propietari	 dels	 terrenys	 els	 va	 assegurar	 que	 l’Ajuntament	 estava	 al	 corrent	 dels	 abocaments,	
però	 que	 no	 hi	 havia	 cap	 documentació	 on	 s’atorguessin	 els	 permisos	 corresponents	 i	 els	
assegurava	que	era	un	cas	similar	al	que	va	sortir	a	la	llum	fa	uns	anys	a	Cerdanyola,	és	a	dir,	un	
autèntic	desastre	mediambiental.		

Al	mateix	programa,	Ràdio	Palau	feia	referència	a	l’obertura	d’investigacions	per	part	de	la	Fiscalia	
de	Medi	 Ambient,	 arran	 de	 l’incendi	 de	 Sesenya,	 que	 va	 portar	 a	 descobrir	 19	 abocadors	 a	 la	
província	de	Barcelona	segons	l’informe	elaborat	pel	Seprona	de	la	Guardia	Civil,	on	es	senyalava	
la	possibilitat	que	l’abocador	de	can	Parera	en	sigui	un	dels	més	grans.			

El	 nostre	 grup	 ha	 pogut	 comprovar	 com	 en	 el	 mateix	 terreny	 l’activitat	 d’abocaments	 il·legals	
segueix	existint	a	data	d’avui.	Només	cal	acostar-s’hi	i	comprovar	com	es	troba	delimitat	per	una	
tanca.	 Tot	 i	 així,	 s’hi	 pot	 veure	 al	 seu	 interior	 com	hi	 estan	 abocant	 runes	 provinents	 d’obres	 i	
terres.	 També	hi	 podem	 trobar	 un	 bungalow	en	 perfecte	 estat	 i	 en	 certes	 franges	 horàries,	 un	
cotxe	logotipat	amb	el	nom	d’una	empresa,	senyal	inequívoc	que	aquesta	activitat	segueix	duent-
se	a	terme	d’una	forma	continuada	i	planificada.	Segons	ens	consta,	sense	cap	mena	de	permís.		

Atès	que	en	l’informe	2001/183	de	concessió	de	llicència	per	construccions,	instal·lacions	i	obres	
menors,	on	és	dona	permís	per	abocar-hi	terres	durant	el	termini	de	sis	mesos	a	comptar	des	del	
novembre	del	2001,	on	es	recull	 l’existència	d’un	expedient	obert	per	abocaments		 il·legals,	 i	on	
s’atorga	la	llicència	abans	esmentada,	sense	comprovar	si	s’han	retirat	els	residus	allà	abocats.		

Atès	que	l’informe	de	l’Agència	de	Residus	de	Catalunya	del	24	de	febrer	de	2014,	al	que	el	nostre	
grup	 municipal	 ha	 tingut	 accés,	 deixa	 constància	 de	 l’existència	 de	 l’esmentat	 abocador.	 On	
s’explica	 que	 es	 troben	 diferents	 tipus	 de	 residus	 abandonats,	 entre	 ells	 un	 gran	 nombre	 de	
pneumàtics	col·locats	en	forma	de	dic	de	contenció.	I	que	recullen	els	requeriments	que	se	li	fan	
al	propietari.			

	



 
 

Atès	que	en	aquest	informe	es	deixa	ben	clara	la	possibilitat	que	existeixin	més	residus	abocats	i	
abandonats	 rere	 l’esmentat	 dic	 format	 per	 pneumàtics	 i	 alhora	 tapat	 amb	 terres	 abocades	 al	
damunt.		

Atès	que	 la	 Fiscalia	de	Medi	Ambient	ha	 localitzat	dinou	abocadors	 il·legals	de	pneumàtics	 a	 la	
província	 de	 Barcelona.	 L'informe	 del	 Seprona	 de	 la	 Guàrdia	 Civil	 detalla	 que	 a	 Palau-solità	 i	
Plegamans	s'acumulen	tones	de	pneumàtics	de	camió	semi-soterrats	en	una	zona	forestal.	

Atès	que,	sent	certes	aquestes	afirmacions,	això	suposaria	un	elevat	risc	mediambiental	i	de	salut	
pública.	

Atès	 que	 a	 dia	 d’avui,	 en	 l’esmentada	 parcel·la,	 encara	 s’hi	 aboquen	 terres	 i	 runa	 sense	 cap	
permís	ni	control	de	forma	regular.	

ACORDS	

Per	 tot	 això	 el	 Grup	 Municipal	 d’ERC-AM	 de	 Palau-solità	 i	 Plegamans,	 proposa	 els	 següents	
acords	al	ple	municipal:	

Primer.-	 Que	 l’Ajuntament	 de	 Palau-solità	 i	 Plegamans	 aturi	 l’abocament	 incontrolat	 de	 runa	 i	
terres	que	s’hi	està	fent	en	l’actualitat.	I	en	conseqüència,	requereixi	la	seva	total	retirada.		

Segon.-	 Que	 l’Ajuntament	 de	 Palau-solità	 i	 Plegamans,	 encarregui	 els	 estudis	 necessaris	 per	 a	
poder	esbrinar	si	hi	ha	residus	enterrats	i	en	el	cas	afirmatiu,	s’identifiquin	i	es	procedeixi	a	la	seva	
retirada.		

Tercer.-	Que	 l’Ajuntament	de	Palau-solità	 i	Plegamans	demani	a	 la	Fiscalia	de	Medi	Ambient	 i	a	
l’Agència	de	Residus	de	Catalunya	que	reobrin	l’expedient	relatiu	a	aquest	abocador	i	tornin	a	fer	
els	requeriments	pertinents.		

Quart.-	 Que	 l’Ajuntament	 de	 Palau-solità	 i	 Plegamans,	 es	 querelli,	 si	 s’escau,	 contra	 qui	
correspongui,	per	tal	de	demandar-li	les	costes	dels	estudis	realitzats	i,	si	s’escau,	la	retirada	dels	
residus	i	possibles	danys	i	perjudicis.		

Cinquè.-	Que	el	personal	tècnic	de	l’Ajuntament	de	Palau-solità	i	Plegamans,	elabori	un	protocol	
de	detecció	i	retirada	d’abocaments	incontrolats	i	un	règim	de	sancions	pels	possibles	infractors.		

	

	

Palau-solità	i	Plegamans,	16	de	gener	de	2017	

Jordi	Plaza	Nualart	

Portaveu	del	grup	municipal	d’ERC-AM	Palau-solità	i	Plegamans	



 

 


