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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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 31 de maig de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS PER AFAVORIR ELS
ESPAIS D’OMBRA A LES PLACES I LLOCS D’ESBARJO DEL MUNICIPI
Atès que amb l’arribada de l’estiu es poden assolir temperatures elevades que poden provocar
insolació, arribant a posar en risc la salut tant de veïns, en especial d’aquells col·lectius més
vulnerables, nens i gent gran.
Atès que, així mateix, molts parcs infantils de Cerdanyola estan infrautilitzats durant els
mesos de calor perquè els arbres del seu voltant no donen suficient ombra per poder disposar
d’ells durant el matí, i pel que fa a la tarda molts d’ells no es poden fer servir fins ben entrada
la tarda.
Atès que, pel que fa als patis escolars, veiem que molts d’ells pràcticament no tenen ombra, i
concretament al nostre grup se’ns han fet arribar diverses peticions sobre la necessitat
d’ombra en aquests llocs.
Atès que aquests parcs infantils i patis escolars deficients de zones d’ombra, i la proximitat
dels mesos més calurosos de l’any limiten molt el seu goig pels més petits, junt amb els seus
familiars, pares i avis, que no poden anar-hi fins que no baixa el sol, o en cas de fer ús
d’aquests durant el migdia i primeres hores de la tarda s’exposen als efectes nocius de la
insolació.
Atès que hem de recordar que les hores que habitualment s’esmenten com de major risc
d’exposició per les administracions i professionals sanitaris són les que hi ha entre les 12h i
les 17h.
Atès que hem de recordar que des de les instàncies mèdiques posen de relleu la importància
de la conscienciació i la prevenció contra les cremades solars que podrien derivar en càncer
de pell, sobretot en els nens i les persones grans, així com en l’ús de protectors solars i en la
correcta hidratació.
Atès que des d’aquest grup municipal considerem necessària la implantació de mesures que
facin més segura i atractiva l’estada en aquests llocs amb la creació progressiva de zones
d’ombra per una banda, i l’adequació progressiva de les instal·lacions de parcs, així com
l’estudi de la implantació de les esmentades zones també als col·legis públics del municipi.
Atès que és per això que proposem al govern local l’elaboració d’un pla de treball, que
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s’iniciï amb un estudi que reculli informació sobre la situació actual i detecti les carències i
necessitats de zones d’ombra en aquestes àrees, parcs, zones com la zona d’esbarjo de
Canaletes i altres com les escoles públiques.
Així quedarien determinades aquelles zones que necessiten d’una acció prioritària, amb el fi
d’anar cobrint aquestes progressivament.
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El Ple ACORDA
Primer.- ELABORAR, des de la regidoria d’Urbanisme i la resta implicades, un projecte per
part dels tècnics municipals en un període d’elaboració màxim de dos mesos que permeti
crear un Pla de Zones d’Ombra, que contingui les principals necessitats, buscant les millors
solucions a la falta d’ombra en funció de les característiques de cada espai públic com també
als centres escolars, en coordinació amb administracions com la Generalitat quan la
competència depengui d’ella, amb el fi que es puguin anar implantant aquestes zones de
forma progressiva dintre del nostre municipi i així protegir millor la salut dels nostres veïns.
Segon.- PRIORITZAR la possibilitat d’instal·lar un sistema de carpes o pèrgoles per a que
es pugui disposar d’espais d’ombra suficients en aquells parcs i zones que careixen gairebé
totalment d’aquesta, com per exemple el parc infantil i la zona d’esbarjo de Canaletes, sense
oblidar molts altres parcs, com els que es troben al carrer Torrent, Sant Antoni,... ja que molts
no tenen ombra fins ben entrada la tarda.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a les associacions de
veïns i AMPAS del nostre municipi amb el fi que puguin ser partíceps d’aquest pla de zones
d’ombra que afecta els parcs i zones públiques. "
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.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

