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Els veïns alerten que el govern i l'Ajuntament de Cerdanyola volen tirar endavant l'abocador
de Can Fatjó dels Aurons
La Plataforma contra l'Abocador a Can Fatjó del Aurons veu
indicis que l'Ajuntament de Cerdanyola i la Generalitat volen
tirar endavant el projecte, tot i el rebuig dels veïns. Segons la
plataforma veïnal, el consistori cerdanyolenc ha redactat un
informe urbanístic contrari a la instal·lació de l'equipament
que no ha remès a la Generalitat. Aquest document, que
finalment ha estat enviat per l'EMD de Bellaterra, paralitza el
procediment administratiu per aconseguir la llicència
ambiental que permetria a l'empresa Puigfel instal·lar
l'abocador a Can Fatjó dels Aurons, a tocar de Sant Cugat.

L'informe elaborat per l'Ajuntament de Cerdanyola conclou que l'activitat sol·licitada per l'empresa Puigfel per
instal·lar un abocador a Can Fatjó dels Aurons no és compatible amb el planejament urbanístic vigent. Tot i
així, la plataforma veïnal lamenta que el consistori veí no hagi enviat el document, que paralitza la concessió
de la llicència ambiental, i que l'única resposta hagi estat el silenci administratiu que dóna llum verda als
tràmits.
Per la membre de la Plataforma contra l'Abocador a Can Fatjó dels Aurons Tatiana Fernández això demostra
la intenció de tirar endavant el projecte.
Tatiana Fernández: Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Cerdanyola estan tirant endavant el
projecte d'abocador, però l'EMD de Bellaterra s'ha posat pel mig.
Tot i així, ha estat l'EMD de Bellaterra qui ha enviat finalment el document al govern. Tant la plataforma
veïnal com l'EMD de Bellaterra consideren que l'enviament de l'informe paralitza el procés administratiu per
concedir les llicències, però no garanteix l'aturada del projecte.
Tatiana Fernández: Aquesta via ja no és possible, però n'hi ha d'altres. Ens fa por perquè la voluntat és
tirar endavant el projecte.
La Plataforma contra l'Abocador a Can Fatjó del Aurons, que ha contractat advocats per fer el seguiment del
projecte, assegura que l'empresa Puigfel fa temps que prepara els terrenys per acollir l'abocador. Segons els
veïns, a Can Fatjó dels Aurons s'han extret més terres de les permeses.
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