ILLM. SENYOR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOVER

En ..........................................................., major d’edat, veí de ......................., amb
domicili .......................................................................... C.P. .................., proveït del
D.N.I. ..........................., compareix i com millor procedeix en Dret,

EXPOSA

Que el sotasignat, en la seva qualitat de veí afectat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) d’Alcover pel que fa a la zona de la Romiguera, exercint l’acció pública a l’empara de
l’article 12 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, compareix en el tràmit d’informació pública
de l’expedient subsegüent a l’aprovació inicial de la 2ª aprovació inicial de l’esmentat POUM, per
acord del Ple de l’Ajuntament d’Alcover, en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2011, acord que
fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5925 de data 21 de juliol de 2011,
passant a impugnar-lo dins del termini i en la forma escaient, en base a les següents:

AL·LEGACIÓ

Que en l’exposició pública de la segona aprovació inicial en relació al POUM d’Alcover pel que fa
exclusivament a la zona de la Romiguera, portada a terme per l’Ajuntament d’Alcover per tal de
legalitzar l’extracció d’àrids, que actualment està duent a terme Canteras la Ponderosa S.A. Que en
el seu document adjunt “Informe de Sostenibilitat Ambiental, Annex al document per a l’aprovació
inicial 2ª exposició pública - POUM Alcover”:
Primer Falta d’objectivitat de l’Informe
En el seu punt 1. “Delimitació territorial de l’àmbit de l’estudi”, es fa menció dels treballs que
s’estan duent a terme en la Zona 2 (sense cap tipus de llicència) i en canvi no s’indica que en la
Zona 1 també s’hi han realitzat treballs d’explotació (sense cap tipus de llicència).

En el seu punt 2.4 “Tramitació de l’Ampliació en base a l’autorització ambiental”, cita textualment
“...s’han tingut en compte en el present document les disposicions i aspectes de mesures correctores
o d’explotació que ja han estat emesos per les diferents administracions competents. En aquest cas
s’ha tingut en compte, preferentment,
l’Informe de l’Àrea de Medi Natural (AMN) i l’Informe sobre la suficiència i la idoneïtat del
projecte d’ampliació de l’aprofitament de recursos miners de l’activitat extractiva gestionada per
Canteras la Ponderosa S.A. (redactat per la mateixa empresa). Aquesta sol·licitut va ser resposta en
data 14 d’abril de 2010 concloent que l’activitat s’adequa a la normativa forestal sectorial, sempre i
quan es complissin una sèrie de condicions.” I no es té present l’informe del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb data del 17 de gener del 2011 el
qual conclou;
“6. Conclusions.
Una vegada estudiada la documentació presentada, es conclou que aquesta no compleix de forma
general amb les condicions definides a l’apartat de conclusions de l’informe emès per l’Àrea de
Medi Natural amb data 14 d’abril de 2010. Concretament cal que es complementi la documetació
presentada amb la següent documentació.”
Documentació que l’empresa Canteras la Ponderosa S.A. encara no ha presentat.
Segon

Importància dels elements ambientals

En el seu punt 4.2 “Climatologia”, cita: “Els vents més freqüents són els de component nord, els
quals representen el 25% de les situacions de vent. Són seguits en importància pels de sud-oest...,”
En el cas que ens ocupa, una explotació minera a cel obert, la importancia dels vents ve donada per
la capacitat d’aquests per originar i desplaçar columnes de pols. A la zona de l’explotació minera la
Ponderosa, al terme d’Alcover, els vents més importants que l’afecten són els de nord-oest amb
ràfegues de fins a 126 km durant el 2011 segons dades de l’estació meteorològica de l’Albiol.
En el seu punt 4.4 “Vector aire”, cita “...s’admet que la instal·lació genera emissions a l’atmosfera
no vinculades per xemeneies.”
Tot i que en les instal·lacions de l’empresa s’hi troba ubicada una xemeneia.
Tercer

Errors documentals

En el seu punt 4.5 “Paisatge”, acompanyant una imatge fotogràfica cita “...també s’observa en el
perímetre extern la presència de parcel·les de conreu abandonades...”. Es posa en evidència que els
redactors de l’informe de sostenibilitat ambiental no han mesurat les llindes del projecte
d’ampliació. Doncs aquest llinda, partió amb partió, amb una finca actualment en explotació
agrària.
El mateix que pasa amb el punt 4.7 “Figures de Protecció Ambiental”, en l’apartat “Hàbitats
d’interès comunitari” es mostra una fotografía que no correspon a cap zona inclosa en el projecte
d’ordenació.
Quart

Informació incompleta o contradictòria

Segons es fa constar en el seu punt 4.8 “Fauna i corredors biològics”, cita “ En aquest sentit, segons
informació facilitada pels serveis tècnics del Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de
companyia, tota l’àrea d’aprofitament de recurs miner està dins l’àrea de campeig de l’àliga
cuabarrada (Hieraetus fasciatus). No obstant, no està previst que l’àrea d’ampliació afecti la zona de
cria de l’espècie segons consta en l’informe tècnic forestal sobre l’ampliació de l’aprofitament de
recursos miners de la secció A “La Ponderosa, núm. 1389 TA20100006”. En l’apartat de
“Repercusions i efectes significatius sobre el medi, mesures de seguiment i supervisió previstes”
s’ha incorporat les mesures compensatòries i correctores, proposades pel Servei de Protecció de la
Fauna, Flora i Animals de companyia”.
L’esmentat document no es troba dins l’expedient TA2010006 del Departament de Territori i
Sostenibilitat i es contradiu amb un comunicat de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat, registre de sortida 565/2011, en el que s’estableix uns condicionants amb motiu de la
protecció de l’hàbitat de l’àliga cuabarrada.
En el mateix punt, entre els amfibis i rèptis parla de la possibilitat de la presència del Dragó comú
“Tarentola mauritanica” tot i que és una espècie molt representativa en aquest indret com la del
Llangardaix comú “Timon lepidus”. Entre els mamífers, falta anomenar la geneta “Genetta
genetta”, el cabirol Capreolus sp i el senglar “Sus Scrofa”.
Això fa dubtar que s’hagi realitzat un estudi concret de la zona.
En el punt 4.9 “Patrimoni Cultural i Etnològic” cita que: “dins l’àmbit de l’estudi NO hi ha cap
element cultural i/o etnològic d’especial rellevància que s’hagi de protegir o preservar en futures
actuacions urbanístiques, com podrien ser marges de pedra seca o altres estructures d’aquest tipus”.
Torna a fer-se evident que l’estudi d’Impacte ambiental no és fidel a la realitat. En el que en l’estudi
s’anomena Zona 1 de l’ampliació es poden observar molts marges de pedra seca fruit d’antics
conreus. I pel que respecta a altres estructures d’aquest tipus està definit, tal i com es mereix, en una
al·legació a part.
Cinqué

Infraestructures viàries

En el present Informe de sostenibilitat ambiental no es fa menció de la xarxa viària que es veu
afectada per l’activitat extractiva i la seva ampliació.
Durant els quaranta anys d’activitat de l’explotació minera “La Ponderosa S.A. d’Alcover”,
l’empresa s’ha anat apropiant del camí municipal de l’Albiol a Alcover que servia per unir les dues
poblacions esmentades. Actualment l’empresa prohibeix l’accés al camí per al seu cantó d’Alcover,
fent cas omís a tota la normativa catalana referent a l’ús de camins.
Amb l’ampliació a informació pública es pot constatar, i no se’n fa menció, la ocupació que tindrà
lloc del camí del mas Roig. Tot i ser un camí privat, és l’alternativa que ofereix l’empresa a la
privatització del camí municipal d’Albiol-Alcover. L’empresa pot oferir lliurement el camí del mas
Roig per ser de la seva propietat, però que en sortir del mas Roig passa per tota una sèrie de finques
privades.
Per tant, l’empresa, després de privatitzar un camí públic, dóna alternatives que afecten a altres
propietats, incomplint tota la normativa catalana sobre l’ús de camins. Regulació de l’accès
motoritzat al medi natural, Llei 9/1995 de 27 de juliol, Decret 166/1998 de 8 de juliol.

Per tot aixó,

SOL·LICITO: Que tenint per presentat aquest escrit, se seveixi admetre’l i tingudes per fetes les
manifestacions que s’hi contenen i, en conseqüència, previ al tràmits preceptius, es digni dictar
resolució anul·lant i deixant sense efecte l’acte d’aprovació inicial de la segona aprovació inicial del
POUM d’Alcover a la zona de la Romiguera, pels motius manifestats en el decurs d’aquest escrit.

Alcover, a setembre del 201

