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consecuencias de una actividad industrial

iberpotash palía 
más el impacto 
ambiental en otros 
países que en súria

AGUSTÍ SALA / OLGA GRAU
BARCELONA

ICL destina medidas 
para reducir residuos 
en minas de Canadá
y del Reino Unido 

I
CL, la multinacional israelí pro-
pietaria de Iberpotash, realiza 
soluciones mediambientales en 
otros países que no aplica en las 

minas de potasa de Súria y Sallent 
(Bages). Así lo afirma un informe del 
Estudio Ramon Folch, encargado 
por industrias salineras europeas.
 También se desprende de una 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que anuló la 
autorización ambiental de la mina 
de Sallent y que ve muy baja la fianza 
de 0,58 millones de Iberpotash pa-
ra paliar y cubrir los daños mediam-
bientales de una escombrera (mon-
taña de sal) de más de 100 metros, co-

mo dice la normativa comunitaria.
 Cleveland Potash, de ICL, explo-
ta una mina de potasa en un par-
que natural en Inglaterra, disuelve 
los residuos salinos y los vierte en el 
mar. Su accionista Potash Corp de-
vuelve a la mina de New Brunswick, 
en Canadá, los residuos tras extraer 
la potasa. Las distintas técnicas pa-
liativas para los residuos suponen 
un coste del 0,5% y el 3% del precio 
de venta, según el estudio.    
 El informe de Folch revela que las 
mayores actuaciones para mitigar 
los efectos de las minas las ha hecho 
la Administración, «que parece ha-
ber actuado subsidiariamente ante 
la falta de diligencia del contamina-
dor». En los últimos 30 años, la Agèn- 33 Vista aérea de la actividad extractiva de la mina de Súria.

xAVIER juBIERRE

La compañía fía la 
solución de las sobras 
de producir potasa a 
la venta futura de sal

cia Catalana de l’Aigua (ACA) ha des-
tinado al menos 200 millones a pa-
liar la salinización del Llobregat, 
abastecedor de la región metropoli-
tana de Barcelona, como informó EL 
PERIÓDICO ayer.
 Fuentes de Iberpotash asegu-
ran que han cumplido «escrupulo-
samente» la ley. Atribuyen el infor-
me de Folch a la competencia, que 
se ve «amenazada por la calidad y 
cantidad de sal» que producirá Iber-
potash con su plan de inversiones 
Phoenix en Súria. La sal es el resi-
duo de la producción de potasa, pe-
ro vale la décima parte y se suele acu-
mular en vez de vender. La imper-
meabilización de la escombrera de 
Vilafruns, la menor del Bages, costó 
a la ACA 7,5 millones. Iberpotash di-
ce que también participó.

SOLUCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / «Es la 
primera vez que se da una solución 
social, económica y para eliminar 
montañas de sal» del Bages, ya que 
esta se venderá, agrega la empresa. 
En ningún otro caso la venta de la sal 
es la única solución ambiental, des-
taca el estudio. Pero en Iberpotash 
insisten: «Ya tenemos compradores 
en el mercado europeo. Si la vertié-
ramos al mar, la competencia no ha-
bría encargado el estudio».
 El problema es que, a pesar del 
cierre de Sallent, se seguirá extra-
yendo potasa en Súria y por cada to-
nelada de esta salen tres de sal. Se-
gún el informe, ni en el más conser-
vador de los escenarios se reducirán 
las escombreras. De hecho, calculan  
que crecerán entre 1,2 y 1,9 millones 
de toneladas anuales. 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 O S  O F I C I A L E S

93 265 53 53
 La manera más rápida
 de hacer oficiales
 sus anuncios

  Para su empresa, a partir
  de ahora, poner un
  Anuncio Oficial será
  tan rápido como
  marcar este número
  de teléfono

llame al
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