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Actualitat

El Consell d'Alcaldes no dóna solucions a la futura gestió dels
residus a la comarca

Divendres 11 de març de 2005
La gestió dels residus a la comarca ha estat el principal tema que s'ha tractat al
Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, celebrat aquest migdia. De
moment, encara no es coneix, però, la futura ubicació de l'abocador que haurà de
substituir el de Coll Cardús, a Vacarisses, ja que encara està en fase d'estudi.
Precisament, el president del Consorci de Residus, Juan Carles Sánchez, ha
presentat l'estat actual dels treballs que està portant a terme la comissió tècnica,
respecte les infraestructures que es necessiten al territori per al tractament i
eliminació dels residus un cop quedi inutilitzada la planta de Coll Cardús. "Ens han
donat la mateixa informació que ja teníem des de l'últim ple d'alcaldes celebrat
fa 5 mesos. No és que no s'hagi treballat des del consell comarcal a nivell
d'informació, però simplement no ha canviat res. Res de nou", ha manifestat
l'alcaldessa de Castellar del Vallès, Montse Gatell. A més, en el darrer ple
d'alcaldes, celebrat el 4 d'octubre de 2004, el conseller de Medi Ambient, Salvador
Milà, es va comprometre a presentar una proposta en el si del Consell d'Alcaldes i
Alcaldesses del Vallès Occidental referent a la gestió dels residus abans del primer
trimestre del 2005. "Segurament no hi ha cap proposta de la conselleria, perquè
sinó ens ho haurien dit, ni tampoc cap altra per part del Consell Comarcal. Per
tant, ha estat una informació sobrera", ha explicat Gatell. I ha reclamat "el
compliment del compromís del conseller Milà perquè es pugui debatre la seva
proposta en el si del consell d'alcaldes de la comarca". D'altra banda, el Consell
d'Alcaldes i Alcaldesses també ha servit per presentar als assistents, informació
relativa a l'àmbit de la sanitat a la comarca, arrel de la recent trobada entre la
consellera de Sanitat, Marina Geli, i alcaldes i regidors del Vallès Occidental. En
aquest sentit, s'ha proposat que cada municipi pugui decidir, amb el vist i plau de la
Generalitat, quin vol que sigui el seu centre sanitari de referència, donat que la
majoria de municipis, com Castellar, no compten amb serveis hospitalaris propis.
Finalment, també s'ha presentat, d'una banda, el Pla de Gestió Integral Forestal del
Vallès Occidental, per explicar als alcaldes i alcaldesses l'estat d'execució d'aquest
document i, de l'altra, també s'ha informat sobre l'estat del Pla Comarcal de
Ciutadania i Immigració de la comarca.
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