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ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme
el dia 17 de febrer de 2017, ha aprovat inicial-
ment la modificació parcial de l’ordenança re-
guladora de les tarifes del servei de subminis-
trament d’aigua potable i del servei de clave-
gueram, i que comporta la modificació dels ar-
ticles 2.1, 3.1, 10 i 11; i la supressió d’un parà-
graf de l’article 8 de l’esmentada Ordenança.
De conformitat amb el que disposa l’article 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, l’acord d’aprovació inicial i
l’ordenança se sotmeten a informació pública
per un termini de 30 dies hàbils des de la publi-
cació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per a la presentació d’al·legacions i
reclamacions que es creguin oportunes, i s’en-
tendran definitivament aprovades en el cas
que no se’n presentin sense l’adopció d’acord
exprés, i es procedirà a la publicació del text
íntegre de l’ordenança en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona. De conformitat amb
la disposició final de l’ordenança que es modifi-
ca, aquesta modificació entrarà en vigor l’en-
demà de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
L’expedient esmentat es podrà consultar a la
tercera planta de l’Ajuntament al Departament
de la Secretaria General-Assessoria Jurídica,
tots els dies laborables en hores d’oficina, du-
rant el termini d’informació pública.

El secretari general,
per delegació de signatura
Josep Alberich Forns
cap de Servei de l’Assessoria Jurídica
Reus, 21 de febrer de 2017
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EDICTE
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octu-
bre de 2012, en relació amb l’aprovació inicial
dels Estatuts i Bases d’Actuació del Pla d’Ac-
tuació Urbanística en Sòl Urbanitzable Consoli-
dat 5 Sant Antoni del POUM d’aquest terme
municipal, ha adoptat l’acord que literalment
diu:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’Es-
tatuts i Bases d’Actuació, en la modalitat de
compensació bàsica del sistema de
reparcel·lació, presentats per persones pro-
pietàries que representen el 100% de la super-
fície del PAU en SUC 5 Sant Antoni del POUM
de Calafell.
SEGON.- Sotmetre a informació pública
aquesta resolució mitjançant anuncis en el But-
lletí Oficial de la Província de Tarragona i en un
dels diaris de més difusió de la província, pel
termini d’un mes a partir de l’endemà de la da-
rrera publicació, a fi que qualsevol persona in-
teressada pugui presentar les al·legacions que
més convinguin als seus interessos i perquè
aquelles persones propietàries de finques
afectades puguin decidir la seva incorporació a
la Junta i manifestar aquesta decisió o compro-
metre la seva participació en l’execució en els
termes establerts a l’article 136.2 RLU.
L’expedient restarà exposat al públic al Depar-
tament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cala-
fell al c. Sant Pere, 29-31 de Calafell platja de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
TERCER.- Donar audiència, amb citació per-
sonal, a les persones interessades del PAU en
SUC 5 Sant Antoni del POUM de Calafell.
QUART.- Donar publicitat per mitjans telemà-
tics de la convocatòria d’informació pública i de
les resolucions d’aprovació que s’adoptin en
llur tramitació, les quals podran consultar-se en
la web oficial de l’Ajuntament: www.Calafell.cat.
El secretari

Ajuntament de
Calafell

141000-1158525w

El govern de la Generalitat
reclamarà a l’Estat un pla
de gestió integral dels sedi-
ments de la conca de
l’Ebre, una actuació que
s’hauria d’incorporar en la
revisió del pla hidrològic
de l’Ebre. Així s’hi van
comprometre els diputats
de Junts pel Sí i la CUP,
que ahir es van reunir amb
els promotors de la Cam-
panya pels Sediments al
Delta al Parlament. “Es
crearà una comissió de
treball que serà oberta al
moviment social”, va ex-
plicar el portaveu de la
campanya, Josep Juan.
També els diputats de Ca-
talunya Sí Que es Pot, el
PSC i Ciutadans van com-
partir les reivindicacions
de la Campanya pels Sedi-
ments i només el PP va de-
clinar reunir-se amb ells.

A més de la creació
d’una comissió de treball
per a la gestió dels sedi-
ments a l’Ebre, el Parla-
ment aprovarà la moció
que ja té el suport dels
ajuntaments d’Amposta,
Tortosa, la Ràpita i Delte-
bre, entre d’altres. Una
aprovació que arribarà
després que el Congrés
dels Diputats aprovés
també aquest pla de gestió
integral dels sediments ai-
xí com la realització d’una
prova pilot d’injecció de se-

diments al Delta per com-
batre la subsidència. Ara
bé, ho va fer amb el vot en
contra del PP. També van
participar en les reunions
al Parlament represen-
tants de la PDE, Ecologis-
tes en Acció, SEO/BirdLi-
fe i la Comunitat de Re-
gants de l’Esquerra de
l’Ebre, que donen suport a
la Campanya pels Sedi-
ments.

Inseguretat
La regressió i la subsidèn-
cia que pateix el Delta no
és l’únic argument que fan
servir els defensors que els
sediments retinguts als

pantans circulen riu avall.
“Desconeixem quin és l’es-
tat de les comportes del
fons dels pantans de Me-
quinensa, Riba-roja
d’Ebre i Flix. No només es
posa en perill el Delta, sinó
tota la conca”, va dir Juan.
En aquest sentit, recla-
men a l’Estat una inspec-
ció independent de les
comportes dels embassa-
ments i que si es troben en
mal estat se’n faci el man-
teniment corresponent.
També plantegen que es
revise l’impacte ambiental
de les preses, així com que
s’analitze la composició
dels sediments. ■

a Tots els grups parlamentaris, menys el PP, donen suport
als promotors de la Campanya pels Sediments al Delta

El govern exigirà un
pla de gestió dels
sediments de l’Ebre

Lurdes Moreso
TORTOSA

Els activistes van desplegar una pancarta ■ JOSEP LOSADA

La Federació d’Associa-
cions de Veïns de Tortosa
reclama que la policia local
regule el trànsit a la carre-
tera C-12, en hores punta,
mentre s’executen les
obres de reforma del pont.
El trànsit en aquesta via
s’ha intensificat perquè és
l’única via d’entrada al nu-
cli urbà des de Ferreries.
“Sí, la policia local té pocs
efectius que reclamen su-
port als Mossos, però cal
fer alguna cosa per evitar
el col·lapse”, va dir el presi-
dent de l’entitat veïnal, Jo-
sep Baubí. Una proposta,
però, que l’Ajuntament ha
descartat perquè sosté
que el control policial a les
rotondes de la C-12 entor-

piria encara més el tràn-
sit.

D’altra banda, la Fede-
ració d’Associacions de
Veïns de Tortosa exigeix al
Ministeri de Foment i la
Generalitat que facin pú-
blic si realment hi ha una
proposta per desconges-
tionar l’N-340. A més de la
gratuïtat de l’AP-7, els ve-
ïns demanen la construc-
ció del tram ebrenc de l’au-
tovia A-7. ■

Reclamen que la
policia regule el
trànsit a la C-12

L.M.
TORTOSA

a Ho proposen els
veïns de Tortosa
mentre s’executen
les obres del pont

Josep Baubí és el president
de la federació ■ J.F.

El regidor d’Acció Social
de l’Ajuntament de Torre-
dembarra, Lluís Suñé
(ABG), va trencar ahir ofi-
cialment el silenci man-
tingut les darreres setma-
nes davant les informa-
cions que el vinculaven
amb un presumpte frau
de la xarxa elèctrica al bar
que va regentar fins al de-

sembre. En un comuni-
cat, l’edil va assegurar que
“no ha manipulat cap con-
nexió a la xarxa elèctrica”
i va anunciar que està pre-
parant denúncies contra
les “actituds bel·ligerants
i infames” en contra seva.
Suñé es va mostrar espe-
cialment dur amb Ciuta-
dans, el PP i Avui Demo-
cràcia, i els va acusar de
voler “destrossar” el go-
vern local. ■

A.P.
TORREDEMBARRA

Suñé nega haver fet
cap frau elèctric
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EBRE DIGITAL  

http://www.ebredigital.cat/politica/3072-la-campanya-pel-sediments-posa-emfasi-en-l-argument-de-la-seguretat-

per-trobar-el-suport-del-parlament-a-la-seva-mocio 

 

Representants de la 'Campanya pels Sediments' s'han reunit, aquest dijous, amb representants dels 
grups parlamentaris catalans i han posat èmfasi en alguns arguments a favor de les demandes que 
inclou la moció que impulsen, i que confien que aprovi la Cambra catalana, a favor de moure els 
sediments dels embassaments de Roba-roja, Mequinensa o Flix. 

Una d'elles, ha estat la inseguretat que genera a les preses la falta de control dels sistemes de 
desguàs o l'acumulació de sediments. Com han remarcat, un carregament excessiu de sediments pot 
provocar "el col·lapse" dels pantans i facilitar que s'impulsi la construcció de nous embassaments. Des 
de la 'Campanya pels Sediments' s'ha insistit que una bona gestió dels sediments al riu Ebre seria 
avantatjosa per al Delta i per a la resta de la conca. 

Els activistes de la 'Campanya pels Sediments han assistit dues reunions. La primera amb els diputats 
de Junts pel Sí Marc Sanglas, Meritxell Roige, Ferran Civit; Sergi Saladie de la CUP; i Hortensia Grau, 
de Catalunya Si que es pot. Més tard s'ha fet la segona reunió amb els diputats del PSC Jordi 
Terrades i Rosa Maria Ibarra, i el diputat de Ciutadans Francisco Javier Dominguez. Des del PP els 
han enviat un correu explicant que no podien assistir perquè havien d'intervenir en una comissió.  

Els membres de la campanya, a més de defensar la prova pilot per desplaçar al Delta sediments de 
l'embassament de Riba Roja, han demanat la creació d'un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la 

http://www.ebredigital.cat/politica/3072-la-campanya-pel-sediments-posa-emfasi-en-l-argument-de-la-seguretat-per-trobar-el-suport-del-parlament-a-la-seva-mocio
http://www.ebredigital.cat/politica/3072-la-campanya-pel-sediments-posa-emfasi-en-l-argument-de-la-seguretat-per-trobar-el-suport-del-parlament-a-la-seva-mocio
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Conca de l'Ebre tingui, amb "un contingut consistent" i incorporat en la revisió del Pla Hidrològic de la 
Conca de l'Ebre (en el període 2021-2027). "La lluita per una bona gestió dels sediments és d'interès 
de tota la conca, no només del Delta, per mantenir-la amb les millors condicions ecològiques", ha 
defensat Josep Juan Segarra, membre de l'entitat, a les portes del Parlament. "Si es van acumulant, 
quan ja hi ha una quota entre un 30% o un 40% de sediments als embassaments de Riba-roja i 
Mequinensa, es quedaran obsolets i en voldran fer de nous, inundant més pobles i més valls", ha 
afegit.  

La Campanya ha instat a les institucions a donar suport a la creació d'un grup de treball que englobi 
les diferents comunitats autònomes de la Conca de l'Ebre i que requereixi a l'estat espanyol una 
inspecció independent de les comportes de fons de les preses de la Conca de l'Ebre -especialment les 
de Mequinensa, Riba-Roja, Flix- principals paranys de sediments. Un dels membres de l'organització, 
Josep Juan Segarra, ha recordat que la normativa (de 1967), tot i que no requereix un control anual a 
través d'informes, sí que exigeix que la conservació d'aquests desaigües sigui la correcta per estar 
preparats davant de qualsevol incident.  

La situació actual, segons Juan, "és un perill per a la seguretat de tota l'àrea d'influència del riu Ebre". 
"No és comú però si hi hagi un accident, però si hi hagués un terratrèmol, avingudes sobrevingudes o 
situacions inesperades, posaria en risc a les persones", ha assenyalat. Des de la campanya han 
reclamat que cal garantit un correcte funcionament de "tots els mecanismes per desaiguar els pantans 
i que es buidin de sediments els embassaments. Per reforçar la seva argumentació, han mostrat als 
diputat catalans un audiovisual amb les explicacions tècniques sobre com es van gestionar, en casos 
reals, possibles col·lapses en preses i els sediments que causaven problemes.  

Tanmateix, proposen encarregar estudis complementaris que analitzen amb profunditat la composició 
dels sediments dels embassaments de Mequinensa, Riba-Roja i Flix. I, quan sigui necessari, utilitzar 
sistemes mecànics adequats per anar removent els sediments que estan en bon estat i que no mou el 
corrent de l'aigua (sense alterar cap zona d'alt valor ambiental com, per exemple, la zona del 
Matarranya, l'Aiguabarreig Segre-Cinca o les illes i riberes de l'Ebre, com la Reserva de Sebes, totes 
elles zones protegides com PEIN, ZEPA, Xarxa Natura 2000,entre d'altres).  

La Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l'Ebre, que recolza la Campanya, també insta a les 
institucions competents a recuperar la política del "colmateig" al Delta de l'Ebre, per combatre la 
subsidència (enfonsament de la plana deltaica), i aplicar les actuacions múltiples i de poc impacte 
ambiental que la UPC proposa per contenir el mar enfront del Delta de l'Ebre (sacs geotèxtils plens de 
sorra, algues al fons del mar, etc.). Tot per combatre la regressió. 
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/La_Campanya_pels_Sediments_posa_emfasi_en_l%E2%80%99argument_de_la_seguretat_p

er_trobar_el_suport_del_Parlament/8112 

 

 

La Campanya pels Sediments s’ha reunit aquest dijous amb representants dels grups parlamentaris catalans, a excepció 

del Partit Popular que no havia respost a la sol·licitud. L’objectiu de la reunió ha estat la defensa de la supervivència del 

Delta de l’Ebre i tota la Conca del Riu. En concret, la reunió ha servit per posar els fonaments del Pla de Gestió Integral 

dels Sediments de la Conca de l’Ebre. Durant la visita l’organització ha remarcat la inseguretat que genera a les preses la 

falta de control dels sistemes de desguàs o l’acumulació de sediments.  

 

Cal recordar que el Congrés dels Diputats va aprovar el passat 14 de febrer la Proposició No de Llei presentada per ERC, 

que contempla un projecte pilot de transferència de sediments des de l’embassament de Riba-roja d’Ebre fins al Delta de 

l’Ebre. La proposició també inclou la redacció del pla de gestió, inclòs a la moció de la Campanya pels Sediments. Aquesta 

moció ha rebut el suport de molts ajuntament de les Terres de l’Ebre, com és el cas d’Amposta.  

 

Un altre dels ajuntaments que va donar suport a la moció va ser Deltebre. En aquest sentit, l’alcalde del municipi, Lluís 

Soler, ha explicat que el suport del Parlament a la campanya permet que la problemàtica del Delta ‘s’inclogui a l’agenda 

política’  

 

La Campanya pels Sediments es va impulsar l’any 2015 per entitats com SEO/Birdlife, la PDE i Ecologistes en acció. 

http://teveon.tv/noticia/La_Campanya_pels_Sediments_posa_emfasi_en_l%E2%80%99argument_de_la_seguretat_per_trobar_el_suport_del_Parlament/8112
http://teveon.tv/noticia/La_Campanya_pels_Sediments_posa_emfasi_en_l%E2%80%99argument_de_la_seguretat_per_trobar_el_suport_del_Parlament/8112


L’Idece posarà en marxa la rampa per a peixos i 
embarcacions de l’assut d’Ascó abans de l’estiu

INFRAESTRUCTURES L’ascensor projectat a l’assut de Xerta topa amb l’objecció de regants i hidroelèctrica, i es podria replantejar

Ascó  A. Prunera

La rampa per a peixos i embarca-
cions petites projectada a l’assut de
la central nuclear d’Ascó entrarà en
funcionament abans de l’estiu. L’Ins-
titut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (Idece) ha re-
but ja el vist-i-plau de la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i en
les properes setmanes s’adjudicarà
la construcció d’aquesta rampa, que
ha de permetre a peixos migradors
remuntar l’Ebre fins a Flix tot sorte-
jant l’assut d’Ascó. D’altra banda, el
projecte d’habilitar un ascensor a
Xerta que permeta evitar l’assut es
troba aturat després d’haver rebut
l’oposició de la Comunitat de Re-
gants de la Dreta de l’Ebre i també
de la central hidràulica de Xerta.

Els dos projectes estan inclosos
dins el programa Life Migratoebre,
que té un pressupost d’1,5 milions
d’euros -i uns 785.000 euros de fons
europeus- i té com a objectiu la rein-

troducció i el repoblament de peixos
viatgers -com la saboga, el barb, l’an-
guila o també l’esturió- a tot el tram
de l’Ebre català. Aquests peixos viat-
gers han de poder remuntar el riu ai-
gües amunt des del mar fins a la pre-
sa de Riba-roja d’Ebre i per això s’ha
d’evitar els assuts de Xerta, Ascó i la
central hidràulica de Flix. “Es tracta
que algunes espècies puguen tor-
nar al riu i puguen superar els obs-
tacles que s’hi han anat construint,
com passa a molts altres rius d’Eu-

ropa, i, a més a més, també s’im-
pulsa la navegació fluvial, ja que al-
gunes embarcacions també poden
superar els assuts del riu i han de
poder navegar des de la Ribera fins
al Delta”, assegura el director de l’I-
dece, Joan Martín Masdeu

En el cas d’Ascó, la CHE i la central
nuclear ja han donat la seua confor-
mitat i des de l’Idece preveuen licitar
les obres el mes vinent. De fet, a fi-
nal del mes de març es preveu que
una delegació europea viatge fins a

l’Ebre per conèixer com avança el
projecte, i l’Idece vol donar-li la notí-
cia que les obres per construir la
rampa que supere l’assut d’Ascó ja
han estat adjudicades. El període es-
timat de les obres és d’uns dos me-
sos i, per tant, al voltant del mes de
juny la nova rampa podria estar en
marxa.

D’altra banda, la construcció de
l’ascensor a l’assut de Xerta es troba
encallada a causa de les reticències
de la Comunitat de Regants de la

Dreta de l’Ebre i també de la central
hidroelèctrica. L’ascensor s’hauria
d’instal·lat a prop del punt de capta-
ció de la dreta. El president dels re-
gants de la dreta, Manel Masià, ha
assegurat en declaracions a Cadena
SER Ebre que, a més a més, l’ascen-
sor necessitaria “desviar quatre me-
tres cúbics per segon d’aigua” per
facilitar el pas dels peixos, “i això po-
dria generar problemes al Delta”. 

Des de l’Idece, s’estan plantejant
reformular el projecte de l’ascensor i
podrien optar, finalment, per les es-
cales de peixos que va construir fa
uns anys la societat estatal Acua-
med a la zona de l’assut. “S’hi po-
dria fer modificacions i optimitzar-
les, però és una idea molt inicial i
continuem creient en el projecte de
l’ascensor”, ha reconegut Martín.

Està previst que en els pròxims
dies haja una trobada entre l’Idece,
la comunitat de regants i la central
hidràulica per tal de desencallar la
situació actual. ■

El projecte de l’ascensor per a peixos a l’assut de Xerta es troba aturat a causa de les reticències que genera a la
Comunitat de Regants de la Dreta i la hidroelèctrica.
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