
 
 

 

MOCIÓ DE LA PLATAFORMA RUBÍ SENSE ABOCADORS PRESENTADA        
PELS GRUPS MUNICIPALS ______________ PER REBUTJAR L’OBERTURA       
D’UN NOU ABOCADOR A RUBÍ 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat 14 de febrer la Plataforma Rubí Sense Abocadors va convocar una             
manifestació per rebutjar l’obertura de l’abocador de Can Balasch, després que           
la Ponència Ambiental del Departament de Territori de la Generalitat de           
Catalunya hagués aprovat, de manera provisional, l’Autorització Ambiental per         
poder iniciar l’activitat. 

Cal destacar que la Ponència Ambiental no ha contestat part de les al·legacions             
presentades per diferents entitats i particulars, i altres respostes són poc clares            
o fan referència a normatives ja derogades. 

D’altra banda, la ubicació de l’abocador se situa a 700 metres d’una escola             
pública i a uns 200 metres d’habitatges del nucli urbà de Rubí, i també afecta               
de manera directa a la població de Sant Cugat i de Castellbisbal. 

Els efectes sobre la salut i el benestar d’un abocador al costat de zones amb               
habitatges són coneguts: males olors, emissió de partícules tòxiques,         
problemes respiratoris, irritacions a la pell, etc. 

Precisament tenim un exemple molt recent dels efectes que pot causar un            
abocador en la població: el passat 6 de febrer, al municipi de Zaldibar, a              
Euskadi, es va esfondrar un abocador, provocant un incendi posterior que           
afecta especialment a la població de veïna d’Ermua, però també a Eibar i             
Mallabia, on el govern basc ha recomanat el veinat que tanquin finestres, que             
no realitzin esport a l’aire lliure, i que els nens i nenes no surtin als patis de les                  
escoles, afectant 48.000 mil persones per la important presència d’elements          
tòxics a l’aire (d’algunes substàncies, els valors són 50 vegades superiors als            
normals en una zona urbana). Aquest cas demostra clarament, la falta de            
seguiment i el descontrol que les administracions tenen sobre aquests espais           
d’acumulació de residus. 

Finalment, si acaba obrint Can Balasc com a dipòsit controlat de residus, el             
municipi de Rubí serà l’únic de Catalunya amb tres grans abocadors. 
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Pels motius expressats plantegem al Ple municipal l’adopció dels següents          
ACORDS: 

 

1- Manifestar el rebuig a l’obertura d’un nou abocador a Rubí degut a les             
conseqüències que es deriven en la salut de les persones, en matèria            
mediambiental i de mobilitat en una ubicació al costat d’una escola i            
d’habitatges del nucli urbà del municipi. 

 
2- Manifestar el nostre desacord amb l’aprovació de resolució provisional         

de l’autorització ambiental per l’activitat de dipòsit controlat de residus no           
perillosos a Can Balasc emesa per la Ponència ambiental del          
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,          
al no tenir en compte, entre altres, la restricció de residus que es deriven              
de la Resolució Judicial 35/2012 o la necessitat de comptar amb l’estudi            
d’impacte ambiental. 

 

3- Instal·lar a la façana de l’Ajuntament, una pancarta de rebuig a l’obertura            
del nou abocador. 

 

4- Mostrar la nostra solidaritat amb els municipis de Zaldibar, Ermua, Eibar           
i Mallabia. 

 

5- Traslladar aquests acords al Departament de Territori de la Generalitat          
de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’Ajuntament de           
Castellbisbal. 
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