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Ajuritament de
TARRAGONA

SANITAT i CONSUM
A S / R G Exp. 2/99

D E C R E T

Vist llacord de la Comissió de Govern de data 5 de desembre de
1997, en el qual es va acordar el Conveni de col.laboració entre
llempresa: municipal mixta dlaigües de Tarragona, SA i
l1Ajuntamentde Tarragona, per a la realització dlun control dels
abocaments al clavegueram municipal, dlacord amb al16 que disposa
lV0rdenancageneral de medi ambient i la proposta de treball per
a la realització dels=controls presentada per EMATSA que consten
a llexpedient.
Ates que el 12j12/37, es va signar llesmentat conveni pel
Conseller Delegat de ~ e d iAmbient, Protecció Civil, Sanitat i
Consum i Neteja Pública i pel President del Consell
dtAdministració dlEMATSA.
Considerant que llobjecte del conveni es un treball de camp que
consisteix en visltar establiments i domicilis, si s'escau, per
la seva inspecció als efectes de coneixer les aigües residuals
que han dlesser depurades, la caracterització dels col.lector
principals, el control dels gassos nocius a ltatmosfera del
clavegueram i llanalisi de radioctivitat per controlar els
radionúclids de les aigües residuals, tot aix6 als. afectes de
garantir el procés de tractament de ltestació depuradora dtaigües
residuals de llEDAR, situada a la desembocadura del'riu Francoli.
~onsiderant que el pacte 2n del conveni especifica que
llAjuntament acre3-itara convenientment al personal que reaiitzi
les inspeccions.
Considerant que llarticle 144 de llOrdenanca Municipal General
de Medi Ambient, determina que els inspectors hauran dlestar
degudament acreditats per accedir a aquelles parts de les
instal.lacions que consideren necessaries per al compliment de
la seva missió.
En conseqü6ncia, ll~lcalde-President en ús de les atribucions
legalment atorgada2s,té per bé dlemetre la següent RESOLUCIÓ:
Acreditar al personal del departament de Control de Qualitat de
llempresa municipal mitxa dlaigües de Tarragona, SA. (EMATSA),
com inspectors de la xarxa municipal del clavegueram.
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Així ho mana i signa llAlcalde-President,a ~arragona,divuit de
centc noranta
nou, de la qual cosa jo, ~ e c r ~ d a r i
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