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L'Ajuntament de Sallent també
recorrerà la sentència del Cogulló
L'alcalde defensa l'actuació de l'Ajuntament en l'atorgament de les llicències
urbanístiques, motiu de la denúncia

	L'Ajuntament de Sallent també recorrerà la sentència del jutjat nº8 del Contenciós Administratiu de
Barcelona que obliga a Iberpotash a deixar d'abocar més runam salí al Cogulló. L'origen de la
sentència és la petició que l'Associació de Veïns del barri de Rampinya va fer l'any 2008 a
l'Ajuntament demanant que s'obrís un expedient de disciplina urbanística a Iberpotash perquè els
abocaments "no s'ajustaven a la legalitat". En aquell moment, el consistori no va atendre la petició
i ara el Contenciós dóna la raó als veïns. El batlle de Sallent, David Saldoni, ha defensat a l'ACN que
el consistori "sempre ha actuat correctament" en l'atorgament de llicències i, per això, han decidit
recórrer la sentència

	 

	L'Associació de Veïns de Sant Antoni de la Rampinya, a Sallent, va interposar l'any 2008 una
denúncia en contra una resolució dictada per l'Ajuntament de Sallent en què desestimava la petició
dels veïns demanant que el consistori obrís un expedient de disciplina urbanística a la companyia
minera Iberpotash. Ara, el jutjat nº8 del Contenciós Administratiu de Barcelona els ha donat la raó i
la sentència obliga al consistori a suspendre amb caràcter "immediat" l'abocament i dipòsit de
residus salins a la zona del Cogulló i també els insta a restaurar el medi físic i que s'eliminin els
residus salins acumulats fora de l'àmbit urbanístic reconegut en el pla.

	 

	La companyia Iberpotash ja va anunciar aquest dimecres que recorreria la sentència, una decisió
que també seguirà l'Ajuntament de Sallent. "Recorrerem la sentència per defensar l'actuació
municipal dels últims 45 anys, durant els quals l'Ajuntament ha anat atorgant llicències a
l'activitat minera", així de contundent s'ha mostrat l'alcalde de Sallent, David Saldoni, qui ha
assegurat a l'ACN que el consistori presentarà recurs davant del TSJC perquè "tota l'actuació que
ha tingut l'Ajuntament s'ha basat en l'existència d'unes llicències vàlides des de l'any 69, encara
vigents i legals". 

	 

	Saldoni no ha volgut entrar en el debat de si el runam salí sobrepassa els límits legals perquè "és
un problema que afecta diversos àmbits urbanístics, mediambientals i administratius que no fan
referència a la última sentència emesa pel jutjat nº8 del Contenciós Administratiu". Tanmateix, ha
subratllat que l'Ajuntament de Sallent "ha treballat sempre i seguirà treballant perquè Iberpotash
pugui continuar amb la seva activitat amb un respecte escrupolós de la legalitat vigent i de l'entorn
ambiental del nostre poble".

	 

	L'Associació de Veïns del barri de la Rampinya també va ser la promotora de la sentència del mes
d'octubre passat que anul·lava l'autorització ambiental concedida per la Generalitat l'any 2008. El
Cogulló és l'acumulació de residus industrials més gran de Catalunya, amb un terreny de 48
hectàrees i un volum equivalent almenys a 50 milions de tones.
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