* INFO 1
La jurisprudència diu (pàg. 14 i 15 de la sentència ferma del TS 14- 2- 2014) que l'anul·lació d'una
llicència que contravé normes urbanístiques comporta “obligatòriament” la demolició del que s'ha
realitzat, pel sol fet de que la llicència ha estat anul·lada.

INFO 2
Els dictàmens del col·legis oficials d'ambientòlegs, geòlegs i enginyers industrials de Catalunya que
la conselleria de medi ambient ha entregat al TSJC diuen:
“per al plom i els AOX es superen els valors 25 i 10 vegades, respectivament” (pag.7 dictamen
COAMB ),“una evolució progressiva a l’alça dels paràmetres de clorurs i conductivitat en el
piezòmetre 2 (pag 15 dictamen COAMB )”,.. . “augment de la conductivitat 3 vegades més alta,
aument dels clorurs.6 vegades més alts., sulfats 13 vegades més alts. (pag.5, 6, 27, dictamen
COAMB ), es constata els anys 2012 i 2013” ...“...sembla tractar-se d'un fet relacionat amb la
infiltració de lixiviats ...” (pag.15 dictamen COAMB).
Malgrat aquestes dades, la conclusió final d'aquests dictàmens és: “...Aquest increment important
de la salinitat i el contingut en clorurs... s’hauria d’analitzar amb detall... tot i que no impliquen
cap risc per la salut de les persones o el medi...”. (pàg. 27 dictamen COAMB).
Conseller Rull si considerem :
Que els AOX són compostos biològicament persistents, recalcitrants, altament tòxics, i que s'han
detectat a les aigües subterrànies, en cap cas es pot afirmar que no implica cap risc.
Que la conductivitat i la salinitat ens indiquen que hi ha una font de contaminació, que és urgent
aclarir amb una analítica fina i precisa, que encara no s'ha fet
Que la presència d’aquests contaminants a les aigües subterrànies s’ha d’atribuir directament a
residus abocats, ja que aquestes dades coincideixen amb els registres d’entrada de l’abocador i
confirmen la deficient impermeabilització del vas, per tant sí que es tracta d'un fet relacionat amb
la infiltració de lixiviats
Que el potencial toxicològic de la instal·lació està amenaçant el territori constantment, amb
l'agreujant de que l'abocador està a 400 m. d'on viu la gent.

* INFO 3
(pag 26 sentència ferma del TSJC 22-6-2017) :

* INFO 4
(pag 30, sentència ferma del TSJC 22-6-2017) :
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