La Sra. Alcaldessa diu que el Sr. E. Serra té raó, que en una parcel·la urbana no es pot
admetre aquest ús. Aquest es un tema a discutir en la reviso del Pla General
d’Ordenació Urbana.
El Sr. Solà diu que pel concepte d’hort urbà entén que son uns terrenys que s’habiliten
per que l’Ajuntament afavoreixi la seva implantació en una zona determinada.
El Sr. J. Serra diu que si, és així, i a Collbató hi ha gent que ha manifestat la intenció de
construir un hort. No voldria que es confongués hort amb jardí.
El Sr. E. Serra diu que ja li agradarà veure com es controla el reg de la tomaquera i el del
jardí.
El Sr. Solà diu que per la experiència de la seva família, el que cal es aprofitar l’aigua de
pluja, per tant, seria millor fer una campanya a la gent per potenciar que plantin
determinats productes amb l’aplicació de determinats sistemes d’aprofitament.
La Sra. Alcaldessa finalitza el debat dient que el Decret de sequera no distingia entre
horts i jardins.
Sotmesa a votació, la proposta és desestimada a l’obtenir els vots contraris del Sr. E.
Serra (CiU), Alsina, Úbeda, Fernández, Valls, Gaya i Martínez (PSC); l’abstenció del Sr.
Solà (ERC), i els vots a favor dels Srs. Sellés, Estradé i J. Serra (GIC).

12. - Moció o Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal GIC-EPM,
relativa a l’ampliació de l’abocador de Can Mata.
Atès que l’actual abocador de Can Mata, al municipi veí dels Hostalets de Pierola, està
deixant sentir cada cop més els seus efectes negatius sobre la qualitat de l’aire a
diversos barris de Collbató, i que se n’està fent el segon projecte d’ampliació, que preveu
allargar-ne la vida útil i l'extensió de les instal·lacions.
Vist que recentment els ajuntaments dels Hostalets de Pierola, Piera, Esparreguera i
Masquefa han signat un manifest conjunt adreçat al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya davant aquesta segona ampliació, en què es demana que es
limiti l’activitat de l’abocador.
El grup municipal del Grup d'Independents de Collbató - Entesa de Progrés Municipal
(GIC-EPM), presentem per al seu debat, votació i aprovació si escau la següent proposta
de resolució:
1. Expressar l’adhesió de l’Ajuntament de Collbató al manifest conjunt signat pels
ajuntaments dels Hostalets de Pierola, Piera, Esparreguera i Masquefa, en el qual
s’acorda:
* Exigir a les autoritats competents una data de tancament definitiva per a aquesta
instal·lació o el compromís ferm del desmantellament gradual de les seves activitats;
* Exigir que el nou Pla Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals no
prevegi cap tipus d’instal·lació i/o ampliació destinada a dipòsits controlats i/o
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tractaments de residus per als municipis afectats (els Hostalets de Pierola, Piera,
Masquefa, Esparreguera i també Collbató);
* Exigir les compensacions econòmiques que siguin necessàries per tal de fer front als
greuges i afectació del medi ambient dels pobles afectats en relació amb l’activitat de
gestió de residus de l’abocador de Can Mata per als propers anys;
* Exigir la millora de la carretera B-231 per fer-la transitable al volum de vehicles
previstos i que es planifiquin la resta d’infraestructures viàries necessàries per accedir a
les instal·lacions de l’abocador de Can Mata.

2. Traslladar aquest acord al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya i als ajuntaments dels Hostalets de Pierola, Piera, Esparreguera i Masquefa.

La Sra. Alcaldessa pregunta si els Srs. Regidors del GIC consideren que l’abocador
afecta a Collbató i pregunta també al GIC si ha manipulat el manifest.
El Sr. Estradé contesta que l’han copiat del dels pobles afectats.
La Sra. Alcaldessa diu que ha parlat amb els alcaldes d’aquests pobles i a l’original no hi
consta Collbató, per tant, ho ha manipulat el GIC. Han consensuat aquest canvi?
El Sr. J. Serra diu que la proposta és d’adhesió al manifest que van escriure ells.
La Sra. Alcaldessa diu que així doncs, cal tatxar l’al·lusió a Collbató. Aquests pobles del
manifest estan dins del radi dels municipis afectats, nosaltres no hi estem.
El Sr. Estradé diu que si que hi estem afectats –o no sent la flaire?.
La Sra. Alcaldessa respon que no li admet la inclusió de “també Collbató” per que no
estem a l’àmbit i perquè es una manipulació que ha fet el GIC sobre el manifest original.
El Sr. E. Serra diu que el tema mediambiental es interessant però hi portem les
escombraries, no? Potser que ens ho preguntem això.
La Sra. Alcaldessa diu que de totes maneres ha parlat amb els alcaldes dels municipis
afectats i ja han aconseguit millores en infrastructures, li sembla bé donar el recolzament
a aquests pobles.
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat.

13.- Moció o Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal GIC-EPM,
relativa a una tanca publicitària a Montserrat.
Vista la controvèrsia que, des de fa ja anys i per diversos motius, causa la tanca
publicitària que l’empresa Osborne ha instal·lat a la vora de l’autovia A2 al terme
municipal del Bruc.
Atès que la figura esmentada, per la seva forma, volum i col·locació, suposa una evident
alteració del paisatge de Montserrat, amb el qual l’Ajuntament de Collbató té adquirit un
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