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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE
DESAMIANTATGE DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

PORTAVEUS

PEL

Atès que Cerdanyola del Vallès ha estat la població on va estar ubicada la principal fabrica
de fibrociment de l’estat espanyol i que aquí es va processar el 9% de tot el mineral amiant
importat, durant els 90 anys (1907-1997) que va estar activa.
Atès que va representar un focus contaminant (la fabrica Uralita) sense les mesures
adequades de control, que ha ocasionat tot un seguit de afectats tant laborals com no laborals.
Atès que els ciutadans de Cerdanyola han patit, pateixen i patiran, les conseqüències
mèdiques de la presencia d’aquest mineral tòxic, dins el nostre municipi.
Atès que l’amiant és un producte cancerígen de primer nivell, reconegut per la OMS des de l’
any 1977.
Atès que al subsòl dels carrers i espais de Cerdanyola estan farcits d’amiant i que quan es fan
obres a celobert corren risc els treballadors i vianants per la inhalació de la pols que s’aixeca.
Atès que la vida mitjana de les plaques de Uralita és 35 a 40 anys i la majoria de les
instal·lades a Cerdanyola ja han sobrepassat aquest límit.
Atès que el Parlament Europeu el 14.3.2013 va dictar una resolució num. 2012/2065 instant
per a la retirada total abans del 2030 de tot el material de fibrociment instal·lat.
Atès que l’altra ciutat europea que tenia una fàbrica de fibrociment (Eternit) de
característiques molt similar a la Uralita, la població italiana del Piamont, Casale Monferrato
ha buscat solucions al problema mitjançant la creació d’una Regidoria dedicada
exclusivament a gestionar el desamiantatge i aconseguint ajudes econòmiques molt
importants del ministeri del medi ambient italià, assolint pràcticament el 100 % del
desamiantatge del municipi, experiència que a Cerdanyola es podria aprofitar.
Atès que cal canviar l’actitud vers a aquest problema, passant de ser un “municipi desgraciat”
a “municipi exemplar” sent el capdavanter en la lluita pel desamiantatge en tot l’estat.
El Ple ACORDA
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Primer.- INICIAR la confecció de un CENS de edificis i espais tants públics com privats
amb material de fibrociment instal·lat, dins tot el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.
Segon.- PLANIFICAR i prioritzar el desamiantatge dels edificis públics, prioritzant les
escoles .
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Tercer.- INSTAR altres nivells de govern (Consell Comarcal, Conselleries, Diputacions,
Ministeris) a que assumeixin les seves competències i responsabilitats en la resolució d’
aquest problema.
Quart.- REDACTAR i aprovar una normativa especifica per totes les obres publiques o
privades que es facin a Cerdanyola, per evitar els risc de la contaminació per fibrociment.
Que reguli els treballs de desamiantatge de les instal·lacions i materials detectats a
Cerdanyola del Vallès amb una llicencia especifica .
Cinquè.- MODIFICAR l’Ordenança fiscal per incentivar mitjançant la bonificació en l’IBI i
ICIO, la iniciativa de desamiantatge.
Sisè.- INICIAR una campanya a nivell local per informar de l’existència de la deixalleria
municipal de Cerdanyola que és una de les dues que hi ha en tot Catalunya i que admet divers
material de fibrociment obtingut pel desamiantatge anomenat domèstic, dins els límits
establerts a la normativa vigent que la regula.
Setè.- COMUNICAR aquets acords a la ACM i la FMC, al Consell Comarcal del Vallès, a la
Diputació de Barcelona, i a la Generalitat de Catalunya."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

