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ACTA NÚMERO 28 DEL 

CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

celebrat el dia 6 de març de 2018 
 
Membres assistents: 
 
Alcalde-President:..............................................Sr. David Saldoni De Tena. 
 
Primera Tinent de Alcalde.................................Sra. Rosa Argelaguet Isanta 
Regidor de Via Pública:......................................Sr. Salvador Sibila i Cucurull 
Enginyer municipal.............................................Sr. Toni Vila Marta 
Secretari accidental:...........................................Sr. Xavier Torrentallé Serra 
 
Vocals: 
En representació de l´ADF......................................Sr. Ramon Rotllan Muñoz 
En representació de la CUP....................................Sra. Montse Martínez Oller 
En representació dels Amics de Cornet..................Sr. Angel Sola Escale 
En representació del PDCAT..................................Sr. Modest Salvans Sobrevals 
En representació del PDCAT..................................Sr. Antoni Macià Calmet 
 
 
També assisteixen: 
 
- El senyor Jordi Portabella Soler com acompanyant de la CUP i  
- La  Sra. Pilar Sala, en relació amb el grup d´ERC. 
 
El senyor David Saldoni com alcalde-president dona la benvinguda a tots els membres 
assistents, i s’inicia la sessió a la sala de Plens de l´Ajuntament de Sallent,  a les 20,00 
hores i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 
DATA  23/05/2017. 

Examinada l’acta de la  sessió ordinària del Consell  de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
dia 23 de maig de 2017, i prèviament enviada a tots els membres del consell de medi 
ambient per correu electrònic, s’acorda per unanimitat dels assistents la seva aprovació.  
 

2. INFORMACIÓ DEL PLA DE CAMINS (SUBVENCIONS 
TRAMITADES I ACTUACIONS REALITZADES). 

En aquest punt el Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Ramon Rotllan, com a treballador 
de l´Ajuntament de Sallent, per tal que expliqui quines subvencions i  actuacions s´han 
realitzat referent al Pla de camins. 
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El Sr. Ramont Rotllan comunica que durant l´exercici 2017 es van desenvolupar les 
següents actuacions contemplades en el programa anual del Pla municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF): 
 

 Repàs de manteniment  i neteja de vores del camí de Graner  i del Graner a la 
Pineda 

 Repàs de manteniment  i neteja de vores del camí des del riu de Cornet fins al 
camí de Sallent al Mas (connexió camins 10 i 11) 

 Repàs de manteniment  i neteja de vores del camí des del camí de Sant Pere 
de Serraïma fins al camí de Sallent al Mas (connexió camins 12 i 11) 

 Neteja de vores camí del Pal, i tram a cal Vilaseca i al punt d´ aigua. 

 Repàs de manteniment  i neteja de vores del camí de Sallent a Serrassanç i 
fins els plans de Cornet (2 trams) i tram a l´Alou també. 

 Repàs de manteniment  i neteja de vores camí de Cornet al Prat. 

 Neteja de vores camí de l´Abellar. 

 Repàs de manteniment  i neteja de vores del camí dels Hostalets i del Solà. 

Aquests camins es van fer dintre del 2017 que corresponen a aquest exercici amb un 
total de 25.515,00 €.  

El Sr. Rotllan, comenta que l´any 2017 es va sol.licitar un ajut extraordinari per la 
modificació del traçat i consolidació amb un planxer de formigó de 20x4x0,20m a la 
connexió del camí del riu Cornet (connexió entre els camins 10 i 11), aquesta actuació 
està contemplada al PPIF. Amb un cost de 8.253,00 €, la Diputació de Barcelona 
aporta el 90% i l´Ajuntament el 10%. 

També fa esment a l´ajut de gestió forestal sostenible 2017  a traves de l´ADF es va 
fer un camí del Castell fins al canto de la Carrera, actuació puntual de picat de pedra 
en el tram central d´obertura de camí a la finca SAT nº 1147 CAT. I Obertura de rasa i 
colꞏlocació tub per conducció d´aigua potable al dipòsit de Fussimanya. En aquest punt 
s´ha posat un hidrant pel tema d´extinció d´incendis. 

A més a  més, informa  que el 2018 s´ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona les 
actuacions contemplades en el programa anual de PPIF per a la seva execució durant 
l´exercici 2018 i són les següents: 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí del Pla de les Bruixes. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de la Ctra. d´Artés al camí de 
Vilasoleiat. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de Vilasoleiat. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de la Carrera a Fussimanya. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de Santmartí a la serra de 
Moncugol (sense sortida) 
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 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de Fussimanya al terme 
d´Avinyó (de la Mascarosa) 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de l´Alzinar. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí de Santmartí a Can Guardiola. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí dels Quatre Cantons al 
Castell. 

 Repàs de manteniment de ferm i vegetació camí del serrat del Xipell (sense 
sortida) fins allà al dipòsit i es dona la volta. 

 Instalꞏlació de senyal de via sense sortida al camí del Serrat del Xipell. 

Tot això pujarà un import de 26.063,00 €, es començaran les obres tant bon 
punt sigui possible. 

Igualment, el Sr. Rotllan informa de l´Ajut de gestió forestal sostenible 2017 pendent 
de concessió que ha solꞏlicitat l´ADF per : 

 Manteniment de punts de reserva d´aigua per a extinció d´incendis forestals, 
dipòsit de Vilaseca de Cornet. (Aquest dipòsit no té aigua corrent i l´ han 
d´omplir els bombers, i també hi ha una bassa que sempre té aigua i 
s’instalꞏlarà un bombeig i s´arranjarà el camí. 

 Treballs de manteniment de camí d´accés al punt de reserva d´aigua per 
extinció d´incendis forestals. Dipòsit de Vilaseca. 

 Manteniment de punts de reserva d´aigua per extinció d´incendis forestals. 
Dipòsit Mas de Cornet. (aquest no té hidrant es posa un hidrant del camí de 
Sallent fins a l´església de Cornet, també es posa una canonada per tal que 
carreguin els camions) 

 Manteniment i construcció de vies forestals estratègiques al camí dels Emprius. 
(degut a que està malmès i tapat) 

Ajuts gestió forestal sostenible 2017 pendent de concessió  que farà l´Ajuntament són: 

 Pavimentació pujada camí de Sallent a Castellnou de Bages amb 
eixamplament de dues corbes. (És el camí Costa gran,  on es realitzarà un 
tram de formigó per tal que els cotxes i tractors no rellisquin i s´arreglen dues 
corbes per maniobrar els camions.) 

Això és el que s´ha demanat. 

El Sr. Saldoni agraeix al Ramon la intervenció i comenta als assistents si hi ha alguna 
pregunta al respecte: 

- En aquest punt intervé el Sr. Jordi Portabella, on comunica que s´ha fet una 
reparació del camí de Sant Antoni fins als dipòsits del Consell Comarcal  de 
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l´ETAP, i exposa que el propietari del terreny li va dir que no era un camí veïnal 
i que l´Ajuntament l´ha encimentat. 

El Sr. Alcalde, respon dient que les obres les ha realitzat el Consell Comarcal del 
Bages amb una subvenció i que el camí principalment era públic, però que si que hi ha  
una part del camí que és privat, però que es mirarà de buscar una solució amb al 
propietari afectat, atès que ja li ha arribat la petició per part del propietari on alꞏlega 
que una part del camí no és públic, i es mirarà de trobar una solució amb el propietari. 

- La Sra. Montse Martinez pregunta ¿si l´hidrant del Serrat del Xipell és ple o 
buit? 

El Ramon, li respon que cada any s´omple i durant el mes d´abril es fa un repàs dels 
dipòsits, ja siguin dels ADF o de Bombers i s´omplen. 

3. INFORMACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AIGUA DE LA CASA 
TORRES AMAT I ESTAT TURBINA. 

En aquest punt el Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Toni Vila, com a enginyer assessor 
d´aquest Ajuntament per tal que expliqui aquest punt. 

El Sr. Toni Vila, explica que a la turbina de la Casa Torres Amat, s´hi va fer una 
reparació  profunda, fa anys amb l´objectiu de posar-la en funcionament, van  realitzar 
els sistemes de  mesura de contatge i facturació. va passar els controls de l´ACA  i van 
fer les  connexions elèctriques i les van donar d´alta. Per fer les mesures de contatge i 
poder facturar l´energia que produís aquesta turbina, tot i que és una turbina petita de 
25 kv i és la que es va arreglar. 

Durant la setmana de la inauguració es va arreglar i es va obturar amb els residus que 
hi van entrar i des de llavors no s´ha posat en funcionament, i si em permeteu la 
confiança no la deixarem engegar, us explico  perquè: 

Tenim una comporta a l´entrada a l´altra banda del C. Torres Amat, just a sobre de 
l´assut, aquesta comporta entra ja per sota del carrer i va a parar a la primera sala, allà 
on hi ha la turbina, i  té la sortida en una arcada i el conflicte és que no tenim canal de 
desbast,  a l´altra banda del riu on hi ha el canal gros l´aigua passa per una reixa de 
desbast, això no ho tenim nosaltres no es va fer. 

Si que tenim una reixa, just abans d´entrar a la turbina, que  és una reixa manual que 
no hi ha possibilitats de treballar amb comoditat, no té la funció, si no la d´evitar alguna 
cosa al desbast que és quedi allà, abans d´entrar a  la turbina que la faria malbé. 

Quant es va posar en funcionament es va aixecar la comporta, va entrar porqueria i es 
va quedar aturada a la comporta que hi ha a dintre i la brigada va trigar una setmana a 
netejar-ho. 

Per tant la maquina fins que no es faci un canal de desbast i una reixa automatitzada, 
no es pot posar en funcionament. 
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Quin és el conflicte d’això, es que aquesta obra val  diners, si volen que aquesta 
turbina generi una producció i generi diners, si sumen el que s´ha invertit més el que 
s´ha d´invertir, No s’amortitzarà mai perquè és petita. 

A conseqüència d´això tenim la turbina parada i els de l´ACA i els del ministeri 
d’indústria ens van requerim que fem les memòries de facturació i de producció i 
aquesta maquina no produeix i  si no la volem fer funcionar l´ACA´ens diu que la 
donem de baixa. I no ho fem  I la cosa es que estem aquí. 

L´alcalde comenta que la situació d´aquesta turbina és que comporta una despesa 
molt important i ens van dir que això no s´amortitzarà mai, i caldria fer-hi un enfoc més 
didàctic, que no pas un enfoc productiu d´energia. 

Aprofitant la remodelació de la Casa Torres Amat amb la qual es fa una intervenció en 
tots aquells espais, està previst amb una subvenció d´un fons FEDER amb la 
Diputació especialment i el consell comarcal del Bages. Especialment a la banda 
aquella d’allà (Des del pati central de la casa Torres Amat, es recuperen 3 espais. 
(semi-soterrani, soterrani i planta baixa) 

A la turbina l´espai de joventut, on hi ha la calefacció  seguint a dins hi ha un espai 
totalment destrossat, allà és una, a sota és on hi ha la turbina també s´arregla i la de 
sobre també s´arreglarà, i  en aquests 3 espais es proposa poder-hi fer un espai on es 
pugui veure la força del riu, la turbina com produïa energia i la conseqüent força que 
donava a la fàbrica per fer moure els telers... 

Atès que la producció d´energia no serà rentable i alguna vegada s´ ens ha recomanat 
que desistíssim de la concessió d´aigua, atès que no en farem mai res. Nosaltres ens 
resistíem a donar-la de baixa i ara haurem d´analitzar, ja que ens ha arribat una multa, 
per no haver fet servir la concessió d´aigües. 

Si no la fem servir en el futur, Hem d´aclarir amb els de l´ACA quina relació epistolar 
voldran mantenir amb nosaltres. 

El Sr. Portabella pregunta si  és de cargol o de pou aquesta turbina? 

Toni contesta, És una Pelton  o Capman, és vertical, i en qualsevol cas s´ha de posar 
una reixa de desbast. 

El Sr. Portabella, proposa posar un tub, però l´enginyer informa que no es pot fer atès 
que cal una reixa de desbast automàtica, i per tenir una reixa cal una mica de canal 
obert i  cal una mica de passera. I com que tenim la passera, la reixa de desbast i el 
canal obert i necessitem un lloc on deixar el residu que es recupera d´aquesta reixa. I 
explica com ho fan els de la concessió de l´ altra banda, atès que estan tirant el residu 
al riu i no es pot fer. I li comenta que personalment ho veu molt complicat 

El Toni Vila comenta, que fer una inversió per poder justificar el funcionament de la 
turbina, només es pot justificar en dues vertens una seria la de producció d´un 
generador que és relativament petit.  El quadre elèctric d’enllumenat públic de la zona 
de l´entrada és de l´ordre  d’això, és una turbina que no és massa grossa que genera 
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la potencia d´un quadre d´enllumenat públic gros, per tant és una turbina que no és 
massa grossa. 

L´altra opció de la turbina és per justificar-la d´un punt de vista educatiu, Quin és 
l´inconvenient que no es veu res, veuríem la politja que està accionant el generador, 
Per baixar fins a baix  cal accedir per  una escala que fa 50 d´ample, perquè la turbina 
està posada el més avall possible, Tampoc no dona.  És molt més pràctic fer una 
museïtzació de l´espai, explicar-ho amb imatges,  maquetes... I serà més productiu, 
segur. 

El Sr. Portabella pregunta i si s´abandonen els salts, l´enginyer diu que: jo diria que no 
els abandona ningú,  hem sembla que el salt no és nostre, diria que el tenim en 
concessió i que és de la Diputació, crec recordar. 

Evidentment si fos nostre, podríem fer el que han fet els altres salts.  El Salt del costat 
de can Carreras va comprar totes  les concessions i les va ajuntar, ja sabem el camí si 
fos nostre, que es podria fer. 

Si costa més cèntims dels que fa, és una maquina de perdre diners, 

Montse: Quin és el cost? 

Tenim un pressupost al voltant de 5000,00 € per fer una projecte al detall del que ens 
pot costar això. 

4. INFORMACIÓ RELACIONADA AMB ICL – PLANTA DE 
SAL. 

El Sr. Saldoni comenta, que estem en mig de la temàtica relaciona amb ICL, l´última 
que hi va haver va ser la petició de llicència de la planta de purificació de la sal, que és 
sal de desgel d´alta qualitat, no té res a veure amb la planta de sal vacum de Súria, 
que aconsegueix 99,99 de puresa. 

I a Sallent hi haurà la planta de sal de tractament desgel alta qualitat 

És una estructura petita, tractarà 350.000 Tn  de les quals els surten 150.000 170.000 
en funció de la puresa que surti, i el que té de positiu és que en el període transitori 
servirà per pujar menys sal al Cogulló i després per gastar sal del Cogulló i de la 
Botjosa. 

Aquesta planta  era un dels compromisos que havia marcat l´empresa quant va 
presentar el pla d’acció  pel  30 de juny passat, que en el primer trimestre del 2018 
tindríem la planta de sal construïda, i a començament d´abril pot entrar en 
funcionament. 

Per temes concrets el Toni està seguint tot el tema de la mineria, i li agraïm la tasca 
atès que en aquest moments l´últim pla de restauració  té 215 documents, és d´una 
complexitat molt amplia i el Toni ho informa i fa el seguiment , hi també hi  ha molts 
fronts oberts 
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1er. La Comissió de seguiment del 30 juny  que cada dos mesos ens reunim,  per 
veure com van complint els indicadors que es van comprometre. Hi ha dades 
mensuals i amb un informe de la Generalitat 

2on tema és la Legalització del runam del cogulló, tenen llicència activitat per abocar 
durant 2 anys, i també hi havia la llicència urbanística del runam del Cogulló,  poden 
abocar però el lloc on aboquen si està previst que aboquin al lloc. Aquesta llicència 
s´havia de donar de nou 

3er és el  Pla de restauració del runam del cogulló, la Generalitat està acabant de 
tramitar i està en exposició púbica per que l´ajuntament i els interessats puguin 
presentar al.legacions i consideracions al respecte. 

 I la resta de coses com construccions annexes al voltant del runam... 

 El Sr. Toni comenta el següent: 

Totes les tramitacions  en que estem immersos que són moltes, la que més implica a 
l´Ajuntament és la legalització del runam és una tramitació urbanística i que  ens afecta 
més que no pas les altres que són llicències que la responsabilitat de la qual és de la 
Generalitat, també hi ha El Pla Director, la legalització plantà  sal, pla restauració... 

La dificultat que tenen alguns d´ aquests expedients són anteriors a avui, el pla de 
restauració és un document que  hauria d´estar aprovat fa molts anys,  hi ha 
sentencies, que diuen que allò no es va fer bé, doncs  s´ha de tornar a fer allò. 

Dintre de tot el que és la tramitació hi  ha la dificultat que hi ha documents que havien 
d´haver estat aprovats fa molts anys, i  d´altres que segueixen el seu ritme normal. I el 
de la legalització de la planta de sal és l´únic que  s´està seguint en ordre natural,  
quines són les dificultats d´aquest projecte. És que a diferencia de la sal vacum de 
Súria que s’aconsegueix de separar la sal per evaporació a Sallent, s´aconsegueix per 
un contrarentat, es crea un flux d´aigua amb molta concentració de sal, es llença 
contra un altre flux d´aigua neta, i l´aigua neta arrossega part de la sal, per tant es diu 
de purificació, però és sal rentada, i aquesta planta té un rendiment baix, és del 40% 
en funció de la qualitat de la salmorra que li estigui entrant. Llavors el conflicte 
requereix de molta aigua, l´aigua de fer el contrarentat és una aigua que és nova no la 
tenen, per aconseguir l´aigua estan tramitant dues concessions d´aigua: 

- Aigua dels pous del Traval que esta salinitzat (encara no tenen 
autoritzada) 

- Sortida de la depuradora. 

Amb aquestes dues fonts tindran aigua suficient per començar, en necessitaran més i 
tenen diferents propostes o projectes. 

Per poder utilitzar l´aigua del Traval no han de fer res,  però per poder  utilitzar l´aigua 
de la depuradora cal fer un tractament de desinfecció. Que si s´aboca a riu no cal fer-
lo. 
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Ara s’està parlant de l´estació de bombament de la depuradora per pujar l´aigua  a la 
fabrica de la mina i de desinfecció que s´ha de tractar tota aquesta aigua. 

Qui ho ha de fer és Iberpotsh, el que passa es que hi ha un punts de discussió, si hi ha 
un però és que ells tenen molta pressa per executar això  i s´insinua que aquests 
equips s´incorporin dintre de la finca de la depuradora, l la finca de l´EDAR no és 
nostra, ni  l´EDAR ni la finca, però és una cosa que hem posat en crisi. 

L´ACA, encara no ens ha demanat l´informe per veure que sembla aquesta posició. 
Una cosa es utilitzar l´espai, i caldria fer un conveni, o sigui que l´espai l´estant 
demanant de forma provisional, per entendreu, he de posar-me a la vora de l´estació 
depuradora. 

Cal fer la conducció fins a la fabrica hi ja hi ha projecte entrat a l´Ajuntament per poder 
portar l´aigua, s’intentarà anar per sòl públic, per evitar expropiacions. 

Igualment, es comenta que el 60% escombrera es previst tirar-la colꞏlector avall. Atès 
que ens ve la salmorra amb una màxima i la netegem  amb aigua i d’aquí separem sal 
que també s´ha d´evaporar, i s’aconsegueix amb una puresa i la  resta va a parar al 
colꞏlector. 

El Sr. Modest pregunta: tenint en compte el que hi ha, la planta ha de treure tota la 
sal? 

Toni : hi ha diferents fases executives, 1ª fase diu que per la decisió del jutge s´ha 
d´aturar. En aquest Període transitori, es redueix l´abocament al runam, no aturem 
l´abocament sinó que el reduïm,  però la producció continua. Si es redueix 
progressivament es evident que hi ha un excedent de sal que tractem una part a la 
planta de purificació i una altra part se’n va cap a Súria en forma de mineral i de sal. 

Modest: només s´emporten la sal gemma, però el residu va íntegrament a 
l´escombrera. 

Toni: això pot ser que sigui així ara, però la comissió de seguiment està controlant que 
els abocaments es vagin reduint progressivament, si que es porta a sal a Súria. I quant 
la planta de sal estigui en funcionament. 

Modest la planta de sal s´emportarà el 5% del residu. 

Toni: la idea de l´empresa i de l´administració que ho supervisa, es que durant el 
període transitori sigui suficient per poder tractar el que s´ha d´anar tractant. 

El problema és si es pretén mantenir aquest ritme quant es vulgui començar a menjar 
runa. Tot i que el jutge els impedeix abocar en aquesta escombrera. 

En les mesures que està seguint la comissió de seguiment hi ha unes bascules sobres 
les cintes... per saber els quilos que es tracten ja de sal i de residu. 

El conflicte no està en les mesures transitòries, sinó d’aquí a dos anys, per comença a 
explotar sal del runam la companyia ha de demanar una altra explotació minera, una 
concessió administrativa per poder explotar el runam. 



 

9 
Plaça de la Vila, 1 - 08650 Sallent - Tel. 93 837 02 00 - Fax. 93 820 61 60 - E-mail: sallent@sallent.cat - www.sallent.cat 

 
 

I la cosa està en que volen posar més plantes de sal. però necessiten més aigua i més 
colꞏlector i l´empresa està condicionant totes aquestes mesures. 

La Montse pregunta:  La comissió de seguiment qui la forma? 

El Toni li respon: l´Alcalde, l´ACA, Mines, medi ambient, urbanisme... 

Montse: quant es fa? 

Toni: Cada dos mesos es fa un informe tècnic que parla dels objectius com 
s´assoleixen i el tècnics de cada departament. 

Montse: d´aquest informe en poden tenim còpia. 

Rosa Argelaguet: ho consultaré amb l´alcalde, 

Toni: aquest informe no és polític, és un informe tècnic de producció 

Els informes tècnics revisen aquest informe, es fa una reunió on s´exposen els 
resultats de l´informe que és on va l´alcalde. 

Actualment estem en la fase de l´exposició pública del pla de restauració, aquest pla 
es va redactar fa temps, i s´ha convidat a l´Ajuntament per dir el seu punt de vista. 
Atès que ara està en exposició pública i es pot descarregat de la web 

La Pilar Sala, pregunta si l´Ajuntament presentarà alꞏlegacions i sobre que o en  quin 
sentit aniran les alꞏlegacions de l´Ajuntament? 

El Toni, li comenta que són coses de detall, com poden ser el càlcul de la fiança, els 
efectes de mesures de la qualitat de l´aigua del riu, els paràmetres de control de les 
aigües que no són constants, quant més aigües amunt més controls i quant més avall 
més laxos són els controls. S´ha dit el que hem vist i també coses d´estabilitat del 
runam. En informes anteriors de l´UPC s´havia posat de manifest d´uns drenatges i es 
va encarregar de fer un nou informe i s´ha concretat coses (aspectes de detall). 

En el pla de restauració es tindran en compte les tres masses d´aigua, hi ha un punt 
partit la Riera Gavarressa. 

Les tres masses d´aigua són: 

- Sortida de l´EDAR Balsareny fins a la riera Gavarressa. 

- Fins a on s´uneix amb el Cardener. 

- Riera de Cornet, aquesta és una massa d´aigua molt modificada no 
se per quin motiu. 

No digueu masses d´aigua sinó, el punt concret que cal aplicar. 
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La Pilar Sala, comenta que la  Riera Soldevila està contaminada. 

El Sr. Portabella exposa que la Riera Soldevila no està salinitzada, on desemboca al 
Llobregat, atès que tiren aigua de la Sèquia per tal que no sigui tant salada. 

Modest: Aquesta aigua que s´aboca podria ser el sobrant de l´aigua de la Sèquia que li 
donen a la potassa. 

Portabella: També la Sèquia tira aigua al Torrent de l´Oller. 

Toni: sí es així, hauria de tenir Iberpotash, una concessió d´aprofitament de la Sèquia, 
que no ho sé si la té, si és així. 

5. NOUS PUNTS DE CONNEXIÓ DE VEHICLES 
ELÈCTRICS. 

Es volen instalꞏlar dos punts de connexions de vehicles elèctrics i algun dels 
emplaçaments ideals podrien ser: 

- Pl. Santa Maria, 

- Pl. Catalunya i 

- Pl. 19 d´abril. 

Aquest any el de la Pl. Santa Maria  es va mirar el pressupost i tenir potència i es va 
solꞏlicitar amb una subvenció, però estem en llistat d´espera degut al gran nombre de 
subvencions demanades per part dels municipis de l´estat. 

Tot i tenir partida pressupostaria, i hem de mirar com fer primer el ferm Pl. Santa 
Maria, Ja que la Pl. Catalunya, hi ha el mercat ambulant  “mercadillo” i no estaria 
disponible els caps de setmana, atès que hi ha una ruta de càrregues, és una xarxa 
amb tot Catalunya, encara no està acabat de definir. 

Pilar, pregunta quants vehicles elèctrics hi ha al municipi? 

El Sr. Saldoni comenta que actualment n´hi ha pocs. Tot i que comenta que al Lleó hi 
ha un punt de recarregà  per vehicles a gas, amb GLP, a l´Hostal de Camp es preveu 
que també s’instalꞏlin punts de recàrrega elèctrics per a vehicles. 

6. DONAR COMPTE  DE L´INFORME REBUT  DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE LA QUALITAT DE 
L´AIGUA DE TRES PUNTS DEL RIU LLOBREGAT 
(JULIOL 2017) 

El Sr. Toni Vila: explica l´informe rebut, on parla sobre la qualitat de l´aigua de tres 
punts del riu Llobregat al municipi de Sallent. 

Hi ha tres punts de mesures: 
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- Aigües amunt als pous del Traval 

- Corbatera 

- Pont de Cabrianes. 

En aquest informe el punt de mesura del Pont de Cabrianes és el que surt malament. 

Portabella: L´aigua de l´aixeta és pèssima, embussa les aixetes i sobretot últimament. 
(es tapen els filtres en només 3 setmanes), no sap si els  dipòsits són bruts o quin és 
el motiu. 

Alcalde: Hem rebut els informes de neteges dels dipòsits d´aigua i han passats els 
controls sanitaris. 

Toni: si que és cert que es tira un producte per netejar i que faci precipitar l´aigua. 

Rosa Argelaguet: comenta que si es veritat que ragen poc les aixetes últimament. 

Toni: Comenta que farà una consulta a Sorea, per tal que donin una explicació del 
motiu. 

7. PRECS I PREGUNTES. 

S´inicia el torn de precs i preguntes i la Pilar Sala demana si la  gravera de Sant 
Antoni, compleix la normativa? 

David Saldoni: Hi ha un pla especial en marxa, també a la pedrera, també hi ha varis 
fronts, el pla de restauració, explotació, moviment de terres.. es pot consultar 
l´expedient que es troba a serveis tècnics qualsevol dia en horari d´oficina. 

Toni: les autoritzacions no les concedeix l´Ajuntament, les gestiona la Generalitat, però 
si que hi poden dir coses l´Ajuntament. 

Portabella: Pregunta si els fums de la xemeneia d´Iberpotash són contaminants? 

Toni: comunica que es fan uns controls de les emissions a l´atmosfera, hi ha una 
agència és l’encarregada de fer els controls bianuals i ens van enviant un punts de 
control dels punts d´emissió. Ho podem tornar a enviar i demanar-ho. 

Modest comenta que la xemeneia crema gas i el que surt és vapor d´aigua. 

Montse: comenta el tema escombraries, s´acaba el contracte el novembre de 2019, 
s´ha dit algú al poble. Només s´ha posat el descompte de cada any. I pregunta si 
l´ajuntament s´ha proposat fer un porta a porta? 

Saldoni: De moment no. Es veu més viable que com que la concessió és fins l´any 
2019. En la següent legislatura el nou govern que hi haguí l´any vinent ja prendrà la 
decisió pertinent. No obstant, s´ha fet una campanya de reciclatge. 



 12

Els estudis són de fer el porta a porta entre juny i desembre de l´any vinent,  
actualment hi ha temps per fer un contracte i un plec de clàusules. Estem en altres 
temes més prioritaris que han caducat, avui hem d´aprovar els de la neteja d´edificis 
municipals,  el contracte de llum,  contracte preventiu o poden triar un contracte 
reactiu. Estem estudiant tots els tipus de contractes. 

Montse: No s´ha fet res més referent a la neteja dels contenidors que estan bruts? 

Saldoni: Es fan moltes coses, s´ha fet la festa del civisme, pedagogia de recollir les 
caques de gos... 

Montse: Cal fer més 

Saldoni: S´ha millorar i s´han fet les estacions de reciclatge. 

Montse exposa que forma part del contracte la supervisió, si hi ha algun contenidor  
brut s´ha de dir.  

Saldoni li comenta que si detecten alguna anomalia ens la faci saber, si hi han queixes 
de la neteja o estat dels contenidors. El millor es fer una instància i comunicar-ho a 
l´Ajuntament, per tal que pugem prendre mesures. 

Montse: fa un prec a que les enramades siguin més sostenibles, atès que quan es 
desenrama les bosses de plàstic es llencen i s´aboquen en el contenidor de reciclatge i 
es tira molt plàstic, creu que no es recicla prou. Demana que els regidors mirin el que 
es llença en els contenidors de brossa, feu arribar aquest plec als enramadors. I evitar 
que el serrell no sigui de plàstic, no cal tirar-ho tot i que es recicli més. 

Pilar Sala: el tema dels contenidors, en segons quins carrers hi ha plàstic, orgànic i el 
del paper és en un altre lloc. I no afavoreix que la gent recicli, degut a que no es posen 
els contenidors seguits. 

Saldoni: A la carretera amb la nova urbanització és corregirà (hi haurà 3 punts de 
recollida de residus al pont nou,  al tram mig de la carretera i al C. Estació). 

Sibila: hi ha punts que no hi caben i llavors s´ha passat a algun altre punt proper. 

Saldoni: és mirà, però a vegades no es pot encabir tot en un mateix indret. 

Modest:  En el camí de Cabrianes, qui ha fet la tallada d´arbres i no ha recollit la 
brossa. 

El regidor de Via Pública Salvador Sibila, respon que de moment  ens han dit que no 
ho toquem degut a que la gent va a recollir la llenya i ja es sanejarà la zona en una 
segona fase. 

I fins aquí les preguntes dels membres del consell de medi ambient, no hi ha més 
preguntes 
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Finalment, el senyor Saldoni dóna les gràcies a tots els membres per la seva 
assistència. I, sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les  21,40 hores i se 
n’estén la present acta de la qual com a secretari accidental  en dono fe. 
 
 
 
 
 


