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El Parlament rebutja l'abocador de Can Fatjó, tot i el vot contrari de CiU
La comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament ha
aprovat la proposta en contra de l'abocador de residus de Can
Fatjó dels Aurons presentada pel PP i esmenada per ERC. La
moció s'ha aprovat tot i el vot contrari de CiU, que ha dit
estar en contra de l'abocador però ha al·legat que decidir la
ubicació d'aquestes instal·lacions pertoca al govern en consens
amb el territori. Els Ajuntaments de Sant Cugat i Cerdanyola,
i l'EMD de Bellaterra ja s'havien posicionat en contra
d'aquest equipament.

La proposta buscava el posicionament contrari de tots els partits al fet que a Can Fatjó dels Aurons, al terme
municipal de Cerdanyola a tocar de Sant Cugat, s'hi instal·li cap tipus d'abocador. L'esmena afegida per ERC
demanava també la restauració del forat de l'argilera. La moció s'ha aprovat per vot ponderat, que té en compte
el nombre de diputats de cada formació a la cambra catalana.
La diputada del PP Eva García explica els motius de la proposta.
Eva García: La proximitat a habitatges i escoles és el motiu de la proposta de rebuig a l'equipament.
Esperem trobar el suport de la resta de partits.
El vot ponderat ha desencallat la votació, que ha quedat empatada a vuit vots favorables i vuit contraris. El
PSC i ICV-EUiA hi han donat suport, CiU s'hi ha oposat i Ciutadans, representant del grup mixt, no ha
participat de la votació. El diputat de CiU Josep Rull ha explicat els motius del seu rebuig.
Josep Rull: Transmeto la voluntat del conseller. No farem el dipòsit però és el govern qui ha de marcar
el full de ruta.
Membres de la plataforma veïnal en contra de l'abocador i representants del PP i d'ERC de Cerdanyola han
assistit a la sessió que ha tingut lloc aquest dimecres al matí.
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