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2017.04.06  Dossier de premsa 

AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/8947/fcc/assegura/descontaminacio/panta/flix/esta/acabada 

 

 
 

 

El grup Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) assegura que la descontaminació del pantà de Flix està 

"acabada en els termes del contracte", i que així ho acredita l'informe del Consell Superior d'Investigacions 

Científiques (CSIC) en data d'octubre de 2015, acceptat per l'empresa estatal Acuamed i comunicat a totes les 

administracions participants en el projecte". Per tant, el grup afirma que han complert les seues obligacions d'acord 

amb el contracte signat amb Acuamed. 

 

Segons un comunicat emès per FCC, el nou informe elaborat pel CSIC el passa mes de febrer "confirma els resultats 

obtinguts el 2015 a la zona objecte del contracte, i d'esta manera la neteja està conclosa". Dóna suport a esta 

afirmació explicant que també hi ha un informe independent d'una companyia de primer nivell, el qual conclou que 

"FCC ha actuat en tot moment de manera correcta i ajustada al contracte". 

 

Per últim, han explicat que el 21 de desembre de 2016 van sol·licitar la resolució del contracte per causes imputables 

a Acuamed mitjançant la presentació d'un arbitratge en els termes previstos al contracte, els quals asseguren que 

han respectat. Per este motiu, asseguren que han utilitzat el procediment previst en este contracte a l'hora de 

resoldre les diferències que han sorgit entre les parts sobre l'execució del projecte. 

http://www.aguaita.cat/noticia/8947/fcc/assegura/descontaminacio/panta/flix/esta/acabada
http://www.aguaita.cat/noticia/8924/acuamed/rescindeix/contracte/amb/fcc/descontaminacio/embassament/flix
http://www.aguaita.cat/noticia/8924/acuamed/rescindeix/contracte/amb/fcc/descontaminacio/embassament/flix
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/politica/3679-tejerina-diu-que-el-transvasament-de-rialb-necessita-autoritzacio 

 

 
 

La Ministra de Medi Ambient diu que Catalunya no està autoritzada a fer un transvasament 
entre conques. Isabel Garcia Tejerina descarta els plans de la Generalitat per abastir d’aigua 
4 municipis parcialment fora de la conca de l’Ebre amb aigua del canal Segarra Garrigues. 

Durant la sessió plenària del Senat, Tejerina va assegurar que la planificació hidrològica 
catalana no inclou cap transvasament entre conques i que tampoc seria legal fer-ho. De fet, 
ha apuntat que el projecte de l’acord de Rialb encara s’ha d’autoritzar. "El pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya no inclou cap transvasament entre conques i no podria 
fer-ho en cap cas, ja que la legislació actual no ho permet" va remarcar Tejerina durant la 
sessió al Senat. 

  

http://www.ebredigital.cat/politica/3679-tejerina-diu-que-el-transvasament-de-rialb-necessita-autoritzacio
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/La_ministra_Tejerina_nega_un_transvasament_entre_conques_a_Catalunya/8625 

 

 
 

La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, Isabel García Tejerina, va assegurar aquest dimecres 

durant la seva intervenció al ple del Senat que el Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya “no inclou 

cap transvasament entre conques, i no podria fer-ho en cap cas”, ja que la legislació actual no ho permet. Tejerina va 

respondre d’aquesta manera una pregunta de la senadora del Grup Parlamentari Popular al Senat, Rosario Santos 

Fernández. Quant al cas concret del pacte de Rialb, Tejerina ha explicat que al 2010 es va tramitar una autorització 

temporal de subministrament als quatre municipis de l’Anoia i la Conca de Barberà que es troben parcialment a la 

conca de l’Ebre i a les conques internes de Catalunya. Des de llavors, Tejerina assegura que la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre no ha realitzat cap altra tramitació, ni ha rebut cap altre projecte. En cas que es presentés un 

nou projecte per fer efectiva la transferència de recursos hídrics autoritzada provisionalment el 2010, la ministra va 

indicar que seria necessari revisar l’expedient, conforme a la Llei d’Aigües. 

http://teveon.tv/noticia/La_ministra_Tejerina_nega_un_transvasament_entre_conques_a_Catalunya/8625
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