
 

 
MOCIÓ PER LA NETEJA I CLAUSURA DE PUNTS 

D’ABOCAMENT IL·LEGAL 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El pla dels estels o la zona dels pous és un dels molts tresors amb els que contem a                   
Bellaterra. Aquesta zona boscosa de la serra de Galliners esdevé una illa verda en mig               
de l’urbanisme vallesà. 
 
És un espai que permet la connexió amb Sant Cugat i Rubí i Sant Quirze a través de                  
múltiples camins alhora que aporta un entorn on els i les veïnes de Bellaterra poden               
passejar, practicar esport o simplement gaudir de la natura. 
 
Malauradament, i des de ja fa anys, ha esdevingut una zona d’abocaments il·legals de              
tot tipus de brossa i runa que, al ser un zona poc transitada i sense cap mena de                  
control, ha afavorit el fet. 
 
Des de ja fa anys, i de manera més o menys esporàdica, els i les veïnes de Bellaterra                  
han mirat de tenir cura de la zona. Ja fa més de 20 anys a partir d’iniciatives del GEB,                   
s’hi realitzaren campanyes de plantació d’arbres i iniciatives de neteja de la zona. 
 
Més recentment, de manera coordinada, s’hi han dut a terme jornades de neteja             
organitzades per la ciutadania, tant el grup de natura de Bellaterra com la Unió de               
veïns, a més a més d’accions puntuals cíviques de veïns i veïnes que en passari               
recullen allò que troben i poden carregar. 
 
L’ajuntament de Sant Quirze ha pres algunes iniciatives en el seu terme municipal per              
dificultar l’abocament descontrolat de brossa. 

 
L’Agència de Residus de Catalunya disposa d’una línea de subvencions adreçades als            
ens locals per aquest 2020, entre les quals hi ha una que porta per títol “Clausura de                 
punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció. 

L'objecte d'aquest ajuts és promoure la clausura de punt d'abocament incontrolat de            
residus de la construcció, amb les mesures correctores adients per eliminar els            
impactes ambientals ocasionats. 

Pensem que l’aprofitament d’aquesta línea de subvenció és una oportunitat que no cal             
deixar escapar per poder millorar el nostre entorn. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal           
Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 



 

 
Primer. Instar al govern de la EMD a concórrer en la convocatòria de la línea de                
subvenció per a ens locals per la clausura d’abocaments incontrolats de residus de la              
construcció.  
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Unió de Veïns i al grup de natura de Bellaterra. 
 

Bellaterra, 20 de juliol de 2020 
Grup municipal Esquerra Republicana 

 


