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conseqüències d’una activitat industrial

iberpotash pal·lia 
més l’impacte 
ambiental en altres 
països que a súria

AGUSTÍ SALA / OLGA GRAU
BARCELONA

ICL destina mesures 
per reduir residus en 
mines del Canadà
i del Regne Unit 

I
CL, la multinacional israeliana 
propietària d’Iberpotash, realit-
za solucions mediambientals en 
altres països que no aplica a les 

mines de potassa de Súria i Sallent 
(Bages). Així ho afirma un informe 
de l’Estudi Ramon Folch, encarregat 
per indústries salineres europees.
 També es desprèn d’una sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que va anul·lar l’au-
torització ambiental de la mina de 
Sallent i que veu molt baixa la fian-
ça de 0,58 milions d’Iberpotash per 
pal·liar i cobrir els danys mediam-
bientals d’una muntanya de sal de 
més de 100 metres, com diu la nor-

mativa comunitària.
 Cleveland Potash, d’ICL, explota 
una mina de potassa en un parc na-
tural a Anglaterra, dissol els residus 
salins i els aboca al mar. El seu accio-
nista Potash Corp torna a la mina de 
New Brunswick, al Canadà, els resi-
dus després d’extreure’n la potassa. 
Les diferents tècniques pal·liatives 
per als residus suposen un cost del 
0,5% i el 3% del preu de venda, se-
gons l’estudi. 
 L’informe de Folch revela que 
les principals actuacions per miti-
gar els efectes de les mines les ha fet 
l’Administració, «que sembla haver 
actuat subsidiàriament davant la 
falta de diligència del contamina-
dor». En els últims 30 anys, l’Agèn- 33 Vista aèria de l’activitat extractiva de la mina de Súria.

xAVIER juBIERRE

La companyia fia la 
solució de les sobres 
de produir potassa a 
la venda futura de sal

cia Catalana de l’Aigua (ACA) ha des-
tinat almenys 200 milions a pal·liar 
la salinització del Llobregat, prove-
ïdor de la regió metropolitana de 
Barcelona, com va informar EL PERI-
ÓDICO ahir.
 Fonts d’Iberpotash asseguren que 
han complert «escrupolosament» la 
llei. Atribueixen l’informe de Folch 
a la competència, que es veu «ame-
naçada per la qualitat i quantitat de 
sal» que produirà Iberpotash amb el 
seu pla d’inversions Phoenix a Súria. 
La sal és el residu de la producció 
de potassa, però val la desena part 
i s’acostuma a acumular en lloc de 
vendre. La impermeabilització de la 
muntanya de sal de Vilafruns, la més 
petita del Bages, va costar a l’ACA 7,5 
milions. Iberpotash diu que també 
hi va participar.

SOLUCIÓ SOCIAL I AMBIENTAL / «És la pri-
mera vegada que es dóna una solu-
ció social, econòmica i per eliminar 
muntanyes de sal» del Bages, ja que 
aquesta es vendrà, afegeix l’empre-
sa. En cap altre cas la venda de la sal 
és l’única solució ambiental, desta-
ca l’estudi. Però a Iberpotash insis-
teixen: «Ja tenim compradors en el 
mercat europeu. Si l’aboquéssim al 
mar, la competència no hauria en-
carregat l’estudi».
 El problema és que, malgrat el 
tancament de Sallent, se seguirà ex-
traient potassa a Súria i per cada to-
na d’aquesta en surten tres de sal. Se-
gons l’informe, ni en el més conser-
vador dels escenaris es reduiran les 
muntanyes de sal. De fet, calculen  
que creixeran entre 1,2 i 1,9 milions 
de tones anuals. H

Consorci del Besòs
Anunci

La Junta de Direcció del Consorci del Besòs 
en data 30 d’octubre del 2012 va prendre els 
següents 

Acords
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic 

i d’execució d’implantació del vaixell hotel 
Sunborn Yacht Barcelona al Port Fòrum de 
Sant Adrià de Besòs, amb les condicions i 
requeriments que es contenen a l’informe tècnic 
que consta a l’expedient, que hauran de com-
plimentar-se prèviament a l’aprovació definitiva 
del projecte.

Segon.- Sotmetre el referit Projecte a infor-
mació pública durant el termini de trenta dies 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en un diari de major 
difusió de la província i en el tauler d’anuncis del 
Consorci del Besòs; considerar-lo aprovat defini-
tivament, en el cas que durant aquest període no 
es presentin al·legacions.

Tercer.- Facultar al President del Consorci 
per a resoldre les al·legacions que es puguin 
presentar i, en el seu cas, aprovar definitivament 
l’esmentat Projecte.

Quart.- Notificar el present acord a als 
Ajuntaments consorciats i a qualsevol altre 
Administració, entitat o organisme privat o públic 
que en pogués resultar afectat per tal que emeti 
el corresponent informe, així com a les empreses 
de subministrament de serveis que resultin afec-
tades, per tal que es puguin pronunciar sobre 
el projecte.

Sant Adrià de Besòs a 30 d’octubre del 2012
Antoni Ollé Dorca

Gerent

Ajuntament de Barcelona
Gerència d’Hàbitat Urbà

Anunci  informació pública

Exp. núm. 12PL15994
La Comissió de Govern, en sessió celebrada 

el dia 17 d’octubre del 2012,  adoptà el següent 
acord:

Aprovar inicialment, de conformitat amb 
l’article 68.1,a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana per a la 
reordenació volumètrica de l’edifici “El Triangle”, 
en el front del carrer de Pelai, promogut per 
Deka Immobilien Investment GmbH, Sucursal 
en España; exposar-lo al públic pel termini d’un 
mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient.

El document restarà exposat al públic pel ter-
mini d’un mes, en el Departament d’Informació 
i Documentació (Av. Diagonal, núm. 230, planta 
segona. Horari d’atenció al públic: consultar-
lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, cli-
cant “cita previa”) als efectes de l’art.23.2 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Als efectes de l’art.23.2 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, també est podrà consultar en 
el lloc  web:www.bcn.cat/urbanisme. 

Dins el termini esmentat, que començarà a 
comptar a partir de l’última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de més 
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les 
al·legacions que considereu pertinents. 

Barcelona, 23 d’octubre del 2012
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Rubí
El ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió cele-

brada en data 25 d’octubre del 2012 ha adoptat, 
entre d’altres, l’acord provisional de modificació 
de les Ordenances Fiscals reguladores dels 
tributs municipals per a l’any 2013. L’esmentat 
acord i el text de les Ordenances aprovades 
resten exposades al públic a l’Àmbit d’Hisenda 
i Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament durant 
el període de trenta dies comptadors des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
BOPB, perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient  i presentar-hi les reclamacions que 
considerin oportunes. 

En cas de no haver-hi reclamacions l’acord 
provisional esdevindrà definitiu.

Rubí, 25 d’octubre del 2012
El Secretari,

David Cabezuelo Valencia

Ajuntament de Tordera
Edicte

L’Ajuntament Ple de data 25 d’octubre del 
2012 va aprovar provisionalment la modificació 
de les ordenances fiscals i generals pel 2013 
que es relacionen:

Número; Impostos
3; MODI; Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres
Número; Taxes per la prestació de serveis o 

realització d’activitats administratives de com-
petència local

6; MODI; Taxa per llicències o la compro-
vació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme

7; MODI; Taxa per expedició de documents
8; MODI; Taxa per llicències d’autotaxi 
10; MODI; Taxa per la prestació del servei de 

gestió de residus municipals
11; MODI; Taxa dels serveis en cementiris 

locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local

12; MODI; Taxa per retirada de vehicles aban-
donats o estacionats defectuosa o abusivament 
a la via pública

13; MODI; Taxa pel servei de subministrament 
d’aigua

14; MODI; Taxa per la prestació de servei en la 
piscina municipal

15; MODI; Taxa per la prestació de serveis 
d’assistència i estades a la Llar Can Comte i 
altres serveis assistencials

Número; Taxes per la prestació de serveis o 
realització d’activitats administratives de com-
petència local

17; MODI; Taxa per la prestació i organi-
tzació d’activitats festives organitzades per 
l’Ajuntament

18; MODI; Taxa per la prestació del servei 
d’emissora radiofònica municipal

19; MODI; Taxa per la prestació de serveis i 
activitats culturals

20; MODI; Taxa per la realització d’activitats 
administratives per l’expedició de números al 
carrer

21; MODI; Taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública 
per aparcament exclusiu

22; MODI; Taxa per parades, barraques, case-
tes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants

25; MODI; Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explota-
dores de serveis de subministraments d’interès 
general.

28; MODI; Preu públic per a la prestació del 
servei d’atenció domiciliària

30; MODI; Taxa per la prestació del servei de 
recollida i custòdia d’animals abandonats

32; MODI; Taxa per la prestació dels servies 
d’intervenció integral de l’administració munici-
pal en les activitats i instal·lacions

37; MODI; Taxa per la prestació del servei de 
prevenció d’incendis forestals

--; MODI; Ordenança general de gestió, ins-
pecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals

--; MODI; Ordenança general dels preus 
públics municipals

Es sotmet a informació pública durant el 
termini de 30 dies per tal que s’hi puguin deduir 
reclamacions i al.legacions, transcorregut aquest 
període sense que se’n produeixin, s’entendrà 
que les ordenances fiscals descrites queden 
aprovades definitivament.

Tordera, 26 d’octubre del 2012 
L’alcalde,

Joan Carles Garcia Cañizares

Ajuntament de Sant Joan 
Despí

Gestió Tributària
Anunci

El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en 
sessió extraordinària celebrada el 30 d’octubre 
del 2012, acordà aprovar provisionalment 
l’expedient de modificació dels tipus imposi-
tius, quotes i tarifes, així com del text de les 
Ordenances Fiscals reguladores de diversos 
impostos i taxes vigents en aquest municipi 
durant l’exercici del 2012 i que, tal com queden 
redactats, han de regir a partir de l’1 de gener 
del 2013, fins que s’acordi la seva modificació 
o derogació.

De conformitat amb allò que disposen l’article 
49.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases de règim Local, l’article 17 del 
R.D.L. 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 
162.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, els acords pro-
visionals, el text i les tarifes aprovades restaran 
exposats al públic, en les dependències munici-
pals, durant el termini de trenta dies, comptadors 
des de l’endemà de la publicació del present 
Anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal 
que els interessats puguin examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes.

Transcorregut el termini d’informació pública 
sense haver-se’n formulat cap reclamació, els 
acords adoptats provisionalment restaran defi-
nitivament aprovats, sense necessitat d’acord 
exprés, procedint-se a publicar al B.O.P. l’acord 
elevat a definitiu i el text íntegre de les modifi-
cacions a les Ordenances Fiscals respectives, 
les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 
2013 i regiran mentre no s’acordi la modificació 
o derogació.

Sant Joan Despí, 30 d’octubre del 2012.
L’alcalde President,

Antonio Poveda Zapata.

A N U N C I S  O F I C I A L S

93 265 53 53
 La manera més ràpida
 de fer oficials els
 seus anuncis

  Per a la seva empresa,
  a partir d’ara, posar un
  Anunci Oficial serà
  tan ràpid com marcar
  aquest número de telèfon
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