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L'EMD de Bellaterra reclama a Ajuntament de Cerdanyola i Generalitat aturar les obres a Can
Fatjó
L'EMD de Bellaterra denuncia la represa de les obres a Can
Fatjó dels Aurons, al terme municipal de Cerdanyola a tocar
de Sant Cugat, i acusa l'Ajuntament veí i la Generalitat de
permetre que l'empresa Puigfel hi construeixi un abocador de
manera il·legal. Segons l'entitat municipal, Puigfel no només
no disposa de la llicència urbanística per construir un
abocador, sinó que a més la llei tampoc no li permet continuar
amb la seva explotació minera.

El president de l'EMD de Bellaterra, Ramon Andreu, ha explicat que per dur a terme la seva explotació
minera, Puigfel s'acull a una llicència urbanística del 1963 que va quedar fora d'ordenació quan, set anys més
tard, es va aprovar el Pla General Metropolità (PGM), que obliga a les mines a estar allunyades de zones
habitables. Segons Andreu, encara que la companyia només extragués argila, com assegura l'Ajuntament de
Cerdanyola que fa, els treballs també serien il·legals perquè l'empresa ja fa temps que ha excavat molt més del
que li permetia la llicència del 63. Són declaracions a Cugat.cat.
Ramon Andreu: Puigfel té una llicència per extreure mig milió de tones i ja n'ha tret tres.
A més, el president de l'EMD ha recordat que l'informe tècnic elaborat pel govern ara fa un any va deixar clar
que s'estava adequant el forat de l'argilera per a la construcció d'un abocador de residus embalats. En aquest
sentit, Andreu demana al consistori cerdanyolenc i a la direcció general de Mines de la Generalitat que aturin
les obres.
Ramon Andreu: L'Ajuntament de Cerdanyola i la Generalitat estan permetent que es cometi una
il·legalitat.
Andreu ha alertat que la Generalitat prepara actualment una modificació del Pla Territorial Sectorial
d'Infraestructures de gestió de residus, que al tenir un rang superior al municipal podria obligar a canviar els
requisits urbanístics i permetre finalment la construcció d'aquest abocador, que estaria situat a la vora de zones
habitades.
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