
 
 
 

ACTA NÚMERO 11 DEL  
CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

CELEBRAT EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2012 A LA SALA DE PLENS DE  
L´AJUNTAMENT DE SALLENT 

 
 
Membres assistents: 
 
Alcalde-President: ................................................Sr. David Saldoni De Tena 
Secretari accidental:..............................................Sr. Xavier Torrentallé Serra 
 
Vocals: 
En representació d´ICV............................................Sr. Ramon Trinidad Marquez 
En representació del PSC........................................Sr. Ildefonso Hervas Roque 
En representació d´ERC..........................................Sr. Josep Planas Vilà 
En representació de Prou Sal!................................. Sra. Clara Aguilera Ribera 
En representació de la CUP.................................... Sra. Montse Martinez Oller 
En representació de CIU......................................... Sr. Modest Salvans Sobrevals 
En representació de l´ADF.......................................Sr. Ramon Rotllan Muñoz 
En representació d´Amics de Cornet...................... Sr. Angel Sola Escale  
En representació de l´AAVV St. Víctor-Claret..........Sr. Josep Tarradellas Calveras 
En representació de la UBIC....................................Sr. Josep Puig Gómez 
En representació de l´Ateneu Popular Rocaus........Sr. Ramon Cabra Roca 
 
 
 
També assisteixen el senyor Jordi Portabella Soler com acompanyant de la CUP. 
 
 
El Sr. David  Saldoni com alcalde president, dona la benvinguda a tots els membres 
assistents i demana disculpes per l’absència de la Regidora de Medi Ambient Sra. 
Empar Arenas Maldonado que per motius de calendari no ha pogut assistir a la reunió 
d´aquest consell de medi ambient 
 
 
S’inicia la sessió a les 20 hores i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25 DE JUNY 
DE 2012. 

Examinada l’acta  núm. 10 de la  sessió ordinària del Consell  de Medi Ambient i 
Sostenibilitat del dia 25 de juny de 2012, i prèviament enviada a tots els membres del 
consell de medi ambient via mail, s’acorda per unanimitat dels assistents la seva 
aprovació.  
 



2. INFORMACIÓ SOLꞏLICITUD AMPLIACIÓ DEL RUNAM SALÍ 

El Sr. David Saldoni, comenta que ha tingut entrada en aquest ajuntament en data 25 
de juliol de 2012 per part d´Iberpotash el Pla Espacial “el Cogulló”  Zona de dipòsits 
salins  per l´ampliació del runam salí. Aquest projecte l´ha redactat l´empresa SUMMA, 
i està a disposició de tots els membres del Consell de Medi Ambient que el vulguin 
consultar. 

El dipòsit salí actual es pretén ampliar per adequar-lo a les necessitats futures. A 
aquest efecte s´ha redactat el “Projecte d´ampliació del Dipòsit Sali del Cogulló, 
Sallent”, promogut per Iberpotash, S.A, consistent en l´extensió lateral del mateix 
respecte a l´autorització vigent, seguin la proposta del POUM de Sallent. Aquesta 
extensió és imprescindible per permetre la continuïtat de l´explotació minera donant 
continuïtat a l´emmagatzematge de sal en arribar al límit del dipòsit actual. 

El Present Pla Especial es redacta als efectes de donar compliment a les prescripcions 
del POUM, encaminades a regular la problemàtica dels dipòsits salins que el 
planejament ho aborda des de una triple actuació. 

1. En primer lloc es proposa la supressió del dipòsit salí abandonat de la Botjosa, 
el qual queda inclòs en el SUD-04 zona industrial “El Cogulló Oest”. 

2. E relació al dipòsit salí del Cogulló, on es dipositen actualment els redius de 
l´activitat minera,. El POUM actualitza l’àrea d’aquest residus d’acord amb la 
resolució del Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de juliol de 2007 en el qual es fixen les condicions per a la 
renovació de la llicència ambiental corresponent a l’explotació minera. 

3. Respecte a l’àrea autoritzada des del 1976 (78has.), la zona de dipòsit Sali 
proposada en el POUM no suposa una ampliació, sinó una lleugera modificació 
en planta per millorar-ne la impermeabilització. Més enllà de la definició de la 
nova àrea d´abocament, la resolució de 24 de juliol de 2007 estableix el conjunt 
de mesures per fer front a la problemàtica de la salinització de les aigües 
provocades pel dipòsit salí del Cogulló. 

Les principals accions que contempla el projecte són les següents: 

a. Condicionament de la zona d´ampliació. 

b. Construcció d´elements de drenatge i regulació d’aigües (canals, drens, 
basses, etc.) Juntament amb els accessos pertinents (camins) 

c. Abocament de sal , incloent-hi les operacions de prolongació de la rampa 
d’accés i de la cinta transportadora. 

 

La implantació proposada ocupa un total de 565.584 m2, amb els quals està inclosa 
una zona de protecció de 10 m d’ampla, en la totalitat del seu perímetre. De la 
superfície total 488.748 m2 estan ocupats en l’actualitat i 76.836 m2 corresponent a 
l’ampliació. 



La Sra. Clara Aguilera de Prou Sal, comenta que si l´ampliació del runam es farà per 
fases. I el Sr. Saldoni comenta que la ocupació de la zona ampliada es farà en 3 fases 
per fer més fàcil la evacuació de les aigües d´escorrentia.  

 

Foto fases de l’ampliació: 

 

Per tant es preveu una ampliació del 16%. 

El Sr. Saldoni, comenta que atès que s´han sentit rumors que la mina vol tancar el 
2014, voldria saber quin es l´objectiu de l´ampliació i per tant es sol.licitarà a 
Iberpotash, S.A que ens doni una explicació. 

Igualment el Sr. David Saldoni, comenta que la Sra. Merce Terradellas, ja no treballa  
al Departament de Territori de la Generalitat i atès que era la persona que teníem  de 
contacte fins fa poc. I ara serà una persona nova  que no coneix el tema i pot retardar 
les nostres peticions. 

Igualment el Sr. Saldoni comenta que la Direcció General de Qualitat Ambiental ens ha 
fet arribar en aquest Ajuntament en data 29/06/2012 la proposta de resolució  de 
l´actuació de control ambiental  del control periòdic realitzat a l’establiment Iberpotash, 
S.A de data 15 de maig de 2012, on es declara la no conformitat amb el control 
realitzat a l´activitat, i que cal prendre les mesures correctores. 

 



Aprofitant el tema del runam, el Sr. Saldoni, també comenta que Iberpotash en data  2 
d’agost ha entrat en aquest Ajuntament la solꞏlicitud de llicència d´obres menors per la 
substitució de la coberta del Pont del qual passa la Cinta CII-3, que creua la 
carretera C-16 al punt quilomètric 62 i que uneix dos punts de la fabrica de tractament 
mineral degut a l´estat de deteriorament que presenta actualment. En aquest punt el 
Sr. Ramon Cabra Roca exposa que el problema no es sobre la carretera sinó que la 
Cinta de la potassa fa soroll a l´alçada del Guix i que tot i que es va arreglar encara hi 
ha punts que es manifesta aquest soroll i també exposa que la cinta té pèrdues de 
material que cauen a la via pública i per els terrenys on passa.  En aquest punt el Sr. 
Saldoni comenta que es mirarà de que Iberpotash, ho revisi. I estem a l’espera de la 
seva resposta. 

També comenta que s´hauria d´estudiar la viabilitat d´un pla especial a Sallent. 

Per acabar de tancar aquest punt el Sr. Saldoni manifesta que tots els membres del 
Consell de Medi Ambient poden consultar tant l´expedient d´obres menors del canvi de 
la coberta del pont com la proposta de resolució de l’actuació de control ambiental 
mencionada anteriorment. I que també es podria convocar un ple extraordinari del 
consell de medi ambient, tant bon punt tinguem més documentació d´aquest 
assumpte. 

 

3. INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I 
MILLORA DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA DEL COL.LECTOR DE 
SALMORRES DE LA CONCA DEL LLOBREGAT. FASE 2 : DES DE 
CARDONA I BALSARENY FINS ABRERA I TRAM FINAL EL PRAT DEL 
LLOBREGAT – DEPURBAIX I OBRES HIDRÀULIQUES ASSOCIADES 
AL PROJECTE DE CAVITATS SALINES PER EMMAGATZEMATGE DE 
GAS A BALSARENY . 

El Sr. David Saldoni, manifesta que ha tingut entrada en aquest Ajuntament per part 
del Departament de Territori i sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya, un 
comunicat on ens informen que l´Agència Catalana de l´Aigua té prevista la realització 
del “projecte d´ampliació i millora de la capacitat hidràulica del col.lector de salmorres 
de la conca del llobregat. fase 2 : des de Cardona i Balsareny fins Abrera i tram final el 
Prat del Llobregat – depurbaix i obres hidràuliques associades al projecte de cavitats 
salines per emmagatzematge de gas a Balsareny” . 

Aquest projecte consisteix en una actualització del mateix projecte que en dos 
ocasions anteriors va ser sotmès a tràmit de consultes prèvies. La nova modificació del 
projecte considera una incorporació nova de 160 l/s de salmorra de 280 g/l de 
concentració, amb una longitud de colꞏlector de gairebé 7 km, i inclou la captació 
d’aigua de la Sèquia de Manresa a Balsareny i la conducció d’aquesta fins al punt on 
es realitzarà la dissolució de la sal. 

L´actuació objecte del projecte està inclosa a l´annex II del Reial Decret Legislatiu 
1/2008, d´11 de gener, pel qual s´aprova el text refós de la Llei d´Avalució d´Impacte 
Ambiental de Projectes. 



Segons determina el Reial Decret Legislatiu a dalt esmentat, aquesta actuació només 
s´haurà de sotmetre a una avalució d´impacte ambiental quan així ho decideixi l’òrgan 
ambiental un cop analitzat cas per cas. 

Amb l´objectiu de decidir sobre aquesta qüestió, s´ha procedit a penjar a la pàgina web 
del Departament de Territori i Sostenibilitat  

http://appdmah.gencat/web/cerca/projectes_participacio 

la documentació tramesa pel promotor per tal que els interessats la puguin consultar-la 
i fer arribar els comentaris i suggeriments en relació amb la problemàtica ambiental 
d´aquest projecte. 

Si el Departament de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan ambiental competent, 
determinés que el projecte d´ha de sotmetre al procediment d´avaluació  d´impacte 
ambiental, els suggeriments rebuts es tindran en compte en l’elaboració del 
corresponent estudi d´impacte ambiental, considerant així acomplert el període de 
consultes establert. 

El termini per presentar suggeriments finalitza el dia 17 de setembre de 2012, i el 
Sr. Saldoni comenta que l´enginyer informarà al respecte i que si que s´ha de 
presentar un escrit almenys exposant tots els antecedents i la problemàtica que ha 
tingut aquest colꞏlector per no repetir errors i altres consideracions tècniques. 

Igualment s’enviarà per mail l´enllaç a tots els membres del consell de medi ambient 
per tal que puguin consultar el projecte a la pagina web del departament de la 
Generalitat. 

Tot i que es un projecte de pas i Sallent, serà un poble més per on passi aquesta 
canonada. 

La Sra. Clara Aguilera, comenta si es possible que a la zona de la Corbatera no hi hagi 
cap junta per tal que en aquest tram no es pugui produir cap més vessament en el nou 
col.lector. 

També la Sra. Clara Aguilera manifesta que seria interessant que en alguna reunió del 
consell de Medi Ambient, si es parla del col.lector seria bó que l´enginyer municipal 
pogués assistir a aquetes reunions per tenir una informació més tècnica. En aquest 
punt el Sr. Saldoni exposa que si qualsevol membre del consell té  algun dubte o volen 
una consulta amb l´enginyer municipal o l´arquitecte, estan a la seva disposició, 
concertant prèviament la visita. 

El Sr. Ramon Cabra solicita si s´eliminara el vell col.lector un cop construït el 
nou, en aquest punt el Sr. Saldoni diu que es mirarà de consultar aquest punt per tal 
de donar-li una resposta. 

 

 



4. INFORMACIÓ RESPECTE LES DARRERES FUITES DEL COL.LECTOR 
DE SALMORRES ESDEVINGUDES EN EL TERME DE SALLENT 

 

El  Sr. David Saldoni exposa quins han estat els últims incidents en el col.lector de 
salmorres, el dia 4 d´agost es va produir un vessament del col.lector de salmorres al C. 
Delta de l´Ebre, s/n del Polígon Industrial Illa (aproximadament darrera la casa de 
l´Illa), un cop aquest fets es va passar el comunicat a la policia local que va personar-
se al llocs dels fets i la localització exacta de la fuita estaria focalitzada en una junta 
malmesa d´un tram del col.lector ubicat en un registre situat a la part posterior de 
l´empresa CALM Competition del Polígon Illa, els operaris de l´empresa SERCO 
efectuen les tasques d´extracció per bombeig de la salmorra estancada al registre. I es 
persones els tècnics d´AGBAR que nformen en primera instància que la fuita 
semblaria de caràcter lleu. En el mateix dia s´efectuen  les tasques d´extracció de la 
salmorra  estancada al registre i del tram del col.lector que compren el punt de fuita 
fins la mina de Sallent i que el dia següent es varen realitzar les taques de reparació 
de la brida/junta. Un cop posat en coneixement de les autoritats i dels organismes 
competents  

Finalment els tècnics d´AGBAR van comentar que tot estava resolt i que simplement 
mancava que el propietari del terreny afectat presentes la reclamació patrimonial. 

 

5. RECLAMACIÓ A L’ACA RESPECTE A UN DEUTE DE L’ADDENDA DEL 
CONVENI RELACIONAT AMB LES FUITES DEL COL.LECTOR DE 2009 

 
En aquest punt el Sr. David Saldoni exposa que es una reclamació d´uns 14.000,00 € 
aprox. del projecte que no es varen justificar, ja que l´Ajuntament va justificar les 
factures que li varen dir l´ACA. 
 
Actualment l´Ajuntament ha fet una acta previ abans de fer un contenciós administratiu 
davant de l´ACA, perquè no hi estem gens d´acord. 
I per tant aquests diners no els pagarem,  ja que no hi estem d´acord. I no procedeix. 
 
 

6. PRECS I PREGUNTES: 

 
- La Sra. Montse Martinez comenta que encara hi uns petits  runams o acopis de sal 
a la Pl. Santa Maria i a l´entrada de l´empresa Stradivarius del Polígon industrial 
Berenguer, degut a la sal de les nevades de l´hivern passat i comunica que en la 
sessió del mes de juny ja va posar-ho de manifest i a data d´avui encara no s´han 
retirat. 
El Sr. Saldoni comenta que comunicarà a la brigada municipal que els retiri el més 
aviat possible. 
 
 



 - Camins ajuts del consell comarcal: 
El Sr. Saldoni en relació amb la reunió de la darrera sessió en el punt 3 on s’exposava 
la presentació del projecte d´arranjament de camins dins la subvenció del PUOSC que 
tramita el consell Comarcal, actualment el plec de clàusules s´ha aprovat i de les 4 
empreses ofertades, se n´han presentat 3, i s´ adjudicaran les obres a l´empresa que 
sigui l´escollida. 
I de cara a la tardor es podria realitzar aquests arranjaments de camins. Atès que no 
s´ha triat a la baixa l´empresa, ja que la subvenció ja hi havia els diners, s´ha pogut 
allargar els trams dels camins a arranjar. El Sr. Angel Sola, comenta que la tardor no 
es millor moment per fer aquestes actuacions degut a que es l’època de pluges. 
 
- Confirmació de les dues properes sessions del Consell de Medi Ambient: 
S´acorda celebrar les dues properes sessions en les següents dates: 
 

- Dilluns, 5 de novembre de 2012 
- Dimarts, 15 de gener de 2013 

 
- La Sra. Montse Martinez sol.licita saber com està el tema dels nous dipòsits del 
Rampinya, i el Sr. Saldoni li comenta que el tema es troba parat i que s´han produït 
robatoris a la zona. 
 
- El Sr. Ramon Cabra, exposa que a la zona de la Corbatera on hi va haver el 
vessament i que es va restaurar, hi han uns arbres que s´han mort. I també hi ha altres 
arbres morts que no es van retirar, quan hi va haver el vessament. 
 
 - Demana saber qui es el responsable de que es reposin els arbres? 

- Vol saber si es retiraran  els arbres morts vells i quan? 
- Que passarà amb els arbres que s´han mort de la restauració, qui els 
reposarà i quan? 
- I si la restauració no es fa que passa? 

 
 

- La Sra. Montse Martinez comunica que el banc del repetidor d´està podrint, i que a 
la plaça de la Verdura també hi ha un banc trencat que encara no s´ha reparat. 
 
- El Sr. Ramon Trinidad comenta que els bancs del C. Circumval.lació es troben 
plens d´herba i que no  s´hi pot assentar ningú degut a la gran quantitat d’herbassar 
que hi ha a la zona. 
 

- El Sr. Josep Planas Vilà, pregunta si la sal del runam de la Botjosa es 
reciclarà. I si es puja a dalt malament 

 
-  El Sr. Saldoni li contesta que actualment s´emporten la sal que treuen, i 

que el que seria òptim es que s’emportessin cada dia la sal que treuen i una 
mica de la que hi ha en el runam, això es el que voldríem però actualment 
no ho fan. 

També li comenta que es podria portar el runam de la Botjosa a la zona nova de 
l´ampliació del Cogulló i d´aquesta manera aquell runam estaria impermeabilitzat.  
També comenta el cas  del runam de la Colònia Vilafruns de Balsareny, que 
l´administració va ser qui va pagar i tapar el runam de la Colònia Vilafruns, però el Sr. 



Saldoni no ho veu adequat per Sallent. En aquest sentit la Sra. Montse Martinez, 
pregunta si es pot collar a l´empresa Iberpotash, S.A a que compleixi els acords i 
les condicions ambientals establertes a les resolucions mediambientals, per tal que 
treguin el runam de la Botjosa. 
 
 
El Sr. Saldoni comenta que Iberpotash, SA, no té pressa per buidar el runam de la 
Botjosa i que llavors passi a ser sòl industrial.  I el Sr. Saldoni es pregunta que es el  
que vol Sallent, tenir un runam en un lloc impermeabilitzat i controlat  o tenir el runam 
de la Botjosa sense cap sistema d’impermeabilització i tal com està actualment. 
 
El Sr. David Saldoni comenta que si te resposta per part d´Iberpotsh de les preguntes 
que se li han realitzat abans del proper consell probablement hi hauria un consell 
extraordinari per tal de informar de quines han estat les respostes.. 
 
 
- La Sra. Clara Aguilera, manifesta que s´estan produint filtracions de la seguia, cap 
al  runam de la Botjosa, al canto més al sud del costat de la Sequia, Hi exposa que  
hi ha uns forats on es filtra l´aigua i que aquesta va a parar a la sal. El Sr. Saldoni diu 
que miraran el tema, ja que el desconeix. 
 
 
 
- Per finalitzar la Sra. Clara Aguilera exposa que les actes es lliuren força tard i que 
seria més interessant tenir-les abans,  en aquest punt el Sr. Saldoni comenta que es 
mirarà de lliurar l´acta el més ràpid possible, tot i que en moltes reunions d’altres 
organismes l´acta de la sessió es lliura el mateix dia de la següent sessió. 
 
 
Finalment, el Sr. Saldoni dona les gracies a tots els membres per la seva assistència. 
I, sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21,15 hores i se n´esten la 
present acta de la qual com a secretari acctal. en dono fe. 
 
 


