
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - 
CAV - POBLE ACTIU) PER ASSEGURAR QUE L’AJUNTAMENT NO TREBALLI NI 
DIRECTA NI INDIRECTAMENT AMB EMPRESES NO AUTORITZADES I PER 
DENUNCIAR ACTIVITATS IL·LEGALS D’AQUESTES 
 
 
En les últimes setmanes a Rubí han tingut lloc una gran quantitat d’obres públiques, 
que s’han adjudicat, seguint els procediments adequats, a diverses empreses que 
tenen els permisos per a dur a terme aquestes obres. El problema és que, segons hem 
pogut observar, algunes d’aquestes empreses han subcontractat la recollida de runa i 
restes d’obra a un conjunt d’empreses locals, totes vinculades a una mateixa persona 
(José Torres Cañadas), que es dediquen al moviments de terres i que no tenen els 
permisos necessaris per realitzar activitat de recollida de residus, que a més 
s’aboquen de manera il·legal a les zones extractives conegudes com “la Nou” i “la 
Veintidós” (Camí d’Ullastrell). 
 
L’activitat extractiva “la Veintidós” es va autoritzar els anys 80, i des del principi s’hi 
han detectat abocaments no autoritzats de residus, ferralla, runes i restes de la 
construcció no contemplats en el programa de restauració vigent, que preveia  el 
reblert únicament amb terres netes. L’any 1996 el Departament de Mines ja va incoar 
expedient sancionador, per un import de 500.000 pessetes, per aquests abocaments 
no autoritzats. 
 
El poc control per part de Mines, atès l’escassa entitat del recurs (sorres i graves) i les 
dimensions de la finca (poc més d’una hectàrea), han donat lloc a més de trenta anys 
d’activitat irregular. Abocaments incontrolats de residus, als quals hem d’afegir la tala 
indiscriminada d’arbres, l’obertura i el tancament de camins, el trànsit de camions en 
zona residencial des de les 6h del matí, i les greus afectacions al torrent de Can 
Barceló i a l’entorn de l’activitat.  
 
És important remarcar que per tal que una empresa operi al municipi, al marge de les 
autoritzacions de la Generalitat, cal també que l’empresa disposi de llicència municipal 
d’activitats, i és en aquest punt on l’Ajuntament és responsable, un cop autoritza, del 
seu control d’aquesta activitat. 
 
Al nostre entendre, l’administració pública no hauria de permetre aquesta activitat 
fraudulenta, que a més porta temps tenint lloc al nostre municipi, i encara menys ser 
partícip d’aquesta. Per tant, cal assegurar que els residus que es generen com a 
conseqüència de l’activitat de l’administració pública es gestionen de manera correcta. 
 
Per tot l’exposat, proposem al Ple els següents acords: 
 

1. Instar a l’equip de govern a activar mecanismes que assegurin que les 
empreses a les que se’ls hi adjudiquen projectes i serveis públics de 
l’Ajuntament de Rubí no treballin amb empreses que no disposen dels 
permisos adequats i que actuen fraudulentament.  
 

2. Instar a l’equip de govern, en nom de l’Ajuntament de Rubí, a presentar una 
demanda contra la o les empreses que estan operant de manera il·legal i 
fraudulenta al terme municipal de Rubí, concretament a les extractives “la Nou” 
i “la Veintidós”, i que estan causant greus impactes ambientals. 

  



ANNEX 1. Empreses vinculades a José Torres Cañadas (també familiars) de les que 
tenim coneixement  
 

• EXCAVACIONES Y ÁRIDOS RUBÍ, SL. 
 

• CYNERGY CONCEPTS SL. 
 

• T.C. INMUEBLES Y SERVICIOS SL. 
 

• EXCATRANS MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES SL 
 

• DISEÑOS Y VIVIENDAS RUBÍ SL 
 

• KYCO ELEMENTS SL 
 

• ARIDS NATURA 2007 SL 
 

• MOVIMIENTOS TRES TORRES SL 
 

• EAR EXCAVACIONES Y CONTENEDORES SL 
 
 
 
 
 
 


