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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 de maig de 2016, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a
favor del grup municipal PP i 3 abstencions del grup municipal CIU) l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER
INSTAR L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA LA DECLARACIÓ DE L’
ESPAI AFECTAT PER L’ABOCADOR DE CAN PLANAS COM A SÒL
CONTAMINAT
Atès que l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l’obligació dels poders
públics de vetllar per la protecció del medi ambient, així com la reducció de les diferents
formes de contaminació i el respecte als principis de preservació del medi.
Atès que en el mateix sentit, l’article 45 de la Constitució Espanyola ordena els poders
públics defensar i restaurar el medi ambient.
Atès que igualment, l’article 191 del Tractat de la Unió Europea exigeix una política
comunitària orientada a la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi
ambient.
Atès que, així doncs, el mandat estatutari, constitucional i el derivat del Tractat Europeu,
exigeix a les administracions públiques una activitat restauradora incondicionada i
independent del que pugui resultar responsable dels fets que violin els preceptes de
preservació del medi ambient.
Atès que la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre,
sobre els residus, estableix el nou marc jurídic a la Unió, imposa un deure de preservació i
reducció dels impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient dels residus
generats.
Atès que la transposició d’aquesta Directiva a l’ordenament jurídic espanyol s’ha fet
mitjançant la Llei estatal 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, la qual
estableix en el seu títol Vè la regulació dels sols contaminats, tot disposant que seran les
comunitats autònomes les responsables de declarar i delimitar els sols contaminats atesa la
presència de components perillosos per a la salut humana (art. 34).
Fets reconeguts:
Atès que durant els anys 70 del segle XX van haver-hi abocaments incontrolats de tot tipus
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sense control a l’abocador de Can Planas. A partir dels 80, es van depositar residus inerts de
classe I i residus industrials de classe II i III amb l’autorització i també sense l’autorització de
les administracions competents: la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) i l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.
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Atès que la Junta de Residus tenia la responsabilitat pública sobre els residus especials i era la
responsable última de la gestió de tots els residus de Catalunya i del rebliment de l’abocador
de Can Planas.
Atès que l’EMSHTR era propietària de part del terreny. A més a més, tenia la responsabilitat
pública en el tractament de residus, la prestació del servei domiciliari de proveïment d’aigua
potable i el sanejament de les aigües residuals, així com la inspecció i el control dels
abocaments industrials de l’àmbit de l’antiga Corporació metropolitana de Barcelona, i era la
titular de la instal·lació i de l’explotació de Can Planas.
Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès era propietari de part del terreny, i va atorgar
llicència d’activitats per realitzar els abocaments i pel segelalt de l’abocador. No obstant això,
cal tenis en compte que, segons conta a l’informe jurídic de 2003, en ocasions les altres
administracions responsables obviaven, entre altres coses, algunes de les condicions
tècniques que constaven en les llicències atorgades pel consistori. No obstant això, l’
Ajuntament tenia l’obligació de supervisió del que s’abocava. Cal assenyalar que en el
conveni que fixava les compensacions al municipi per allotjar l’abocador el govern d’
aleshores va posar dues condicions. El finançament del camp de futbol la Bòbila i que el
govern de la ciutat escolliria un vigilant per estar a la porta de l’abocador fent el control dels
abocaments. El fet que l’Ajuntament atorgués una llicència d’activitats, comporta que si
després s’hi abocaven residus no emparats en la llicència atorgada, hauria d’haver cesat els
abocaments. Cosa que esl diferents estudis existents de diagnosi de l’abocador evidencien que
no es va fer.
Atès que l’any 1995 l’EMSHTR va clausurar l’abocador mitjançant el segellament superficial
amb una capa d’argiles.
Atès que l’any 2003 el Centre Tecnològic de Manresa (UPC), previ encàrrec del Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, presenta un estudi on es posa de
manifest la greu afectació ambiental que provoca l’abocador. Afirma, entre altres coses, que
l’extensió de la contaminació sobrepassa la perillosa zona 3 ia fecta, també, a les zones 1 i 2 i
alerta la imperiosa necessitat d’encarregar més estudis tècnics que permetin la caracterització
i l’aprofundiment en la problemàtica, amb l’objectiu d’arribar a aplicar solucions a la
remediació. A partir d’aquest moment, les administracions prenen consciència del greu
impacte ambiental de l’abocador i d’iniciar controls rigorosos d’emissions de gasos i
lixiviats.
Atès que el mateix any 2003 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès rep un informe legal
encarregat pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional a una jurista de reconegut prestigi,
amb l’objectiu d’estudiar: 1)l’atorgament de llicències d’abocament; 2) el seguiment de les
actuacions de control; 3) determinar quines administracions són responsables de resoldre les
deficiències existents. L’informe posa de manifest les presumptes irregularitats en les
llicències d’abocament en relació als abocaments mateixos, la presumpta falta de mesures
correctores a aplicar segons les llicències atorgades i irregularitats en les obligacions
establertes al Manual d’Explotació, al programa oficial d’inspeccions, la periodicitat del
mostreig, les condicions tècniques de segellat i clausura, entre altres, així com la pressumible
inesistència d’actuacions de seguiment, control i vigilància un cop clausurat l’abocador.
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Atès que, en les conclusions, l’informe legal assenyala que en cas d’existir risc i que fos
necessari portar a terme actuacions per tal d’eliminar i reposar el terreny, la responsabilitat
inicial recauria en EMSHTR com a titular de l’explotació. No obstant això, també posa de
manifest que el paper de la Junta de Residus és cabdal ja que és l’organisme garant de totes
les actuacions inherents a la gestió dels residus industrials i també de les operacions de
rebliments de l’abocador de Can Planas.
Atès que al setembre de 2004 es va produir una surgència de lixiviats a la superfície del sòl a
la zona nord-est de l’abocador (zona 1), i com a conseqüència, la Fundación Centro
Internacional de Hidrologia Subterránea (FCIHS), per encàrrec del Consorci Urbanístic del
Centre Direccional, va iniciar el mateix 2004 un estudi hidrogeològic que va ser entregat al
maig de 2006, en el qual es posa de manifest el poc confinament hidrodinàmic de l’abocador:
un volum molt important de residus està per sota del nivell freàtix i l’aigua, procedent del
terreny natural i de la pluja, circula i travessa amb facilitat, tot l’abocador. El medi aquòs
increment la reactivitat química dels residus, i els fluxos subterranis que surt de l’abocador
actuen com a focus de dispersió dels contaminants. L’increment de la reactivitat química
implica també l’increment de l’emissió de gasos. L’estudi també deixa palès el precari
manteniment de la zona i la manca de tractament de les emissions de gasos així com una
deficient gestió dels lixiviats.
Atès que arran del que en el seu moment (2006) es va considerar que era just segons les
responsabilitats derivades de les competències atribudes¨, es va acordar, mitjançant un
conveni, que la despesa de la restauració de Can Planas seria assumida en 40% per part de l’
EMSHTR, un 40% de l’ARC i un 20% per part de l’Ajuntament. Aquesta despesa
comportava com a primera mesura l’encàrrec d’un estudi que integrés una diagnosi, el
planejaments de diversos escenaris de solució i la realització de l’avantprojecte de l’opció
finalment escollida.
Atès que l’any 2008 l’emrpesa IDOM Ingeniería y Sistemas SA, previ encàrrec del Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, lliura l’estudi de delimitació i
activitat de l’abocador de Can Planas. Anàlisi de solucions. Definició de la solució adoptada a
nivell d’avantprojecte. En l’estudi, entre molts d’altres aspectes rellevants, es delimita la
superfície de l’abocador (18ha), la superfície d’afectació (55ha) i la morfologia en cubetes del
vas; es caracteritzen els materials del terreny natural i rebliment del vas (residus); s’estableix
un model hidrogeològic que permet conèixer el balanç hídric i els fluxos dins del sistema; es
simula la dispersió de compostos en aigües i gasos, es determinen els riscos per a la salut
humana i el medi ambient; i s’efectua una primera proposta d’alternatives de gestió i
recuperació ambiental. Es constata que el vas de l’abocador no és impermeable, que l’aigua
subterrània circula lliurement i que hi ha una forta dispersió de contaminants. Les analítiques
efectuades durant la fase d’estudi posen de manifest la presència de compostos químics
(cadmi, antimoni, crom hexavalent, PCBs, hidrocarburs, metalls pesats, clorats, benzè,
tetraloroetilè, clorur de vinil, TPH alifàtic –C30 – C40-, naftalè monoclorobenzens, cresol
triclorofens, etc) que estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els
criteris i estàndars per la delcaració de sòls contaminats.
Atès que aquest estudi va ser sotmès al públic i aprovat posteriorment per les
Administracions, segons les previsions de la formativa d’informació pública de la
documetnació de rellevància ambiental. En els anys posteriors a aquesta aprovació, ni per les
administracions competents, ni pel gestor de l’abocador, no s’ha fet cap gestió pel tractament
del sòl contaminat, ni dels gasos, ni dels lixiviats, més enllà de connectar les surgències al
clavegueram general d’aigües residuals.
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Atès que arran de l’estudi d’IDOM, les administracions competents van realitzar propostes de
modificació del planejament i un pla financer per costejar la restauració de l’abocador, que no
van poder-se aprovar mai definitivament a causa de diverses causes, entre els quals hi ha
problemes de caràcter social i polític.
Atès que l’àmbit d’afectació de l’abocador de Can Planas diagnostica l’estudi d’IDOM és
definitivament d’un perímetre superior al descrit per l’estudi del Centre Tecnològic Manresa,
ja que aquell de 2003 només suggeria o suposava l’afectació de les zones 1 i 2. Axò comporta
que els sòls contaminats comprenguin no només propietats que eren públiques, de l’
EMSHTR i de l’Ajuntament, sinó també de privats que, en conseqüència, també hauran d’
assumir les càrregues de la descontaminació.
Atès que, no obstant, des de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallè es va aprovar una moció
que instava a l’elaboració d’un segon estudi que es centrés en les propostes de solucions, per
tal de triar amb més deteniment la més idònia per assolir l’objectiu més important; garantir de
forma permanent i deifinitiva la salut de les persones i del medi ambient.
Atès que legalment es donen totes les condicions per a considerar l’abocador de Can Planas
com un espai on el sòl està afectat per la presència de tota mena se substàncies contaminaant
que superen àmpliament els límits permesos per la llei, i això succeeix en la totalitat de les 18
hectàrees, i fins on arribi la contaminació, és procedent delcarar sòl contaminat aquest espai
(18 hectàrees i limítrofs que l’informe IDOM assenyala en 55 hectàrees). Declaració de sòl
contaminat als efectes de la seva neteja i recuperació i, si s’escau, aprofitament urbanístic
posterior.
El Ple ACORDA
Primer.- REQUERIR per part del Govern Municipal a l’Agència de Residus de Catalunya
que efectuï la declaració de sòl contaminat de les 18 hectàrees, i límitrofs si s’escau, que
ocupa l’abocador de Can Planas, als efectes de la seva neteja, remediació, descontaminació i
recuperació ambiental.
Segon.- REQUERIR a l’autoritat competent que s’aprofundeixi en els aspectes jurídics de l’
informe legal de 2003, amb l’objectiu que quedin ben definides les responsabilitats legals pel
que fa al rebliment, al segellat i a la gestió post-clausura. Tant de les administracions púliques
com dels propietaris privats si s’escau. Tot això amb l’objectiu d’establirm, segons la
legislació, les responsabilitats econòmiques de cara al finançament de la descontaminació,
assegurant una distribució de les càrregues segons estableix la llei.
Tercer.- DETERMINAR que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb la participació del
Consorci Urbanístic del Centre Direccional si s’escau, és l’ens adient per lliurar la informació
necessària a l’Agència de Residus de Catalunya perquè declari l’abocador de Can Planas com
a sòl contaminat.
Quart.- CREAR una Comissió de Seguiment de la tramitació de la declaració de sòl
contaminat, on hi siguin presents tots els grups municipals i les entitats ciutadanes que hi
tenen interès i ho desitgin.
Cinquè.- COMUNICAR aquesta cord al Consorci Urbanístic del Centre Direccional, a l’
Incasòl, a la Direcció General d’Urbanisme i ordenació del Territori, a l’Agència de Residus
de Catalunya, a l’antiga EMSHTR, ara Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Agència
Catalana de l’Aiua, al Ministerio de Medio Ambiente i a la Unió Europea."
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

