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Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de Residus de la 
Garrotxa. Tram. 250-00765/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 297, 34).

2. Control del compliment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat. Tram. 290-00069/11. Comissió de Medi Am-
bient i Sostenibilitat. Criteri de la Comissió sobre el compliment.

3. Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre l’estratègia del Govern amb relació a la biodiversitat. 
Tram. 355-00059/11. Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat. Sessió 
informativa.

4. Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar de les accions per a 
mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona. Tram. 357-00351/11. Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat. Compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de 
Residus de la Garrotxa
250-00765/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 46145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de residus de la Garrotxa, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 27 de març de 2014, es 

va aprovar el Pla especial urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. 
Aquest pla iniciat i tramitat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, ha provocat des 
del seu origen una contundent oposició en el territori, tant a nivell institucional pel 
principal afectat, ajuntament de Sant Jaume de Llierca, constatat judicialment en el 
contenciós-administratiu, com per part de la població amb la presentació de 1360 
signatures en la seu d’aquest Parlament.

El cas que ens ocupa és especialment preocupant per la seva arbitrarietat en la 
implantació del servei, en relació al volum de deixalles, la manca de justificació tèc-
nica en el context general del tractament de residus i per últim la irracionalitat en 
la ubicació.

El principi general de desenvolupament urbanístic sostenible, que ha de presidir 
l’activitat de les administracions per tal de respectar el caràcter compacte i continu 
dels sòls edificables amb benefici de preservar el sòl no urbanitzable, es veu seriosa-
ment vulnerat. En aquest sentit el Pla Territorial parcial de les comarques gironines 
classifica l’espai en què aquesta infraestructura es pretén ubicar com a àrea d’es-
pecial valor per la connectivitat. El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de 
Gestió de Residus (Decret 16/2010 de 16 de febrer) no preveu la planta que ens ocu-
pa, tampoc el PRECAT 20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i  
Recursos de Catalunya 2013-2020), ni el PINFRECAT 20 (Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020).

Equidistant a la infraestructura que es pretén construir existeixen la planta 
d’Oris a Osona amb un volum actual de tractament al 50% de la seva capacitat i 
la de Pedret i Marzà a l’Alt Empordà amb una producció del 25% durant 10 mesos 
l’any. La pròpia Agència de Residus de Catalunya estimava el 2014 en 25.000 tones 
anuals el volum de residus de la comarca de la Garrotxa mentre que el projecte que 
es pretén desenvolupar en preveu 40.000 tones/any. No es podem fer tres plantes en 
95 kilòmetres.

La incidència mediambiental és indiscutible, es transforma un sòl agrícola en in-
dustrial, s’afecta de forma negativa la connectivitat natural entre corredors biològics 
i els terrenys on es pretén construir es situen parcialment en zona d’aigües del riu 
Fluvià afectant la permeabilitat del sòl. Es preveu una contaminació atmosfèrica i 
odorífera sobre la població de Sant Jaume de Llierca contrastada per la direcció dels 
vents del sector. S’estableix un perímetre sanitari per raó de distancies que limita de 
forma definitiva l’establiment d’indústries al Polígon industrial de Politger. Per últim 
donada la futura necessitat de fer rendible aquesta hipotètica instal·lació es preveu 
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un trànsit de camions de residus aliens a la comarca al llarg del nucli urbà d’Olot, 
que agreujarien encara més les condicions d’una població injustament castigada per 
el transport per el centre de la ciutat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Insta el Govern de la Generalitat a aturar definitivament la implantació de la 

Planta de triatge de la Garrotxa, complint amb la legislació aprovada i la planifica-
ció establerta al PRECAT 20 i PINFRECAT 20 i vetllant pels interessos comuns 
del territori.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 
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