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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 27 d'octubre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL

Atès que fa 17 mesos es van realitzar els treballs per a la instal·lació d’un repetidor de
telefonia mòbil al carrer Pompeu Fabra núm. 15 al barri del Turó. Aquest fet ha provocat una
forta oposició veïnal i la consegüent alarma social, sobre els efectes de les ones
electromagnètiques sobre la salut de la població.
Atès que la nova “Ley General de Telecomunicaciones 9/2014” va blindar la regulació de les
antenes de telefonia mòbil, després d’un primer intent insuficient amb la “Ley 12/2012, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios”, del govern
central del PP. L’Estat Espanyol, en defensa dels interessos de les grans companyies, invoca
la Constitució Espanyola, art. 38 i la nova directiva 2009 de serveis de la UE per tal que les
activitats presumptament “innòcues” no puguin ser avaluades ni des de les Comunitats
Autònomes ni pels municipis en els seves competències urbanístiques ni ambientals. Aquesta
llei 9/2014 en matèria d’antenes de Telefonia Mòbil suposa deixar la ciutadania indefensa i
totalment desassistida si no vol que una operadora els instal·li al seu terrat una antena.
Atès que les operadores, respecte als impactes d’ones electromagnètiques, només han de fer
una declaració “responsable” davant del Ministeri d’Indústria, aquest registra l’antena, ni
supervisa, ni inspecciona, allà on les empreses de telefonia vulguin instal·lar-se, sense
demanar cap permí a l’Ajuntament que correspongui. També desapareix cap possibilitat que
permeti als veïns oposar-se a la instal·lació d’aquests dispositius.
Atès que pel que fa a les obres, les operadores comuniquen a l’ajuntament que faran la
instal·lació de les antenes, un tràmit que no requereix cap tipus de llicència. Els serveis
tècnics no poden entrar a informar sobre aquesta comunicació que va associada a una
declaració responsable de què compleixen el Codi Tècnic de l’Edificació i no dóna cap
informació sobre els aspectes tècnics i ambientals de les antenes i la potència de les ones que
emeten.
Atès que per protegir els drets fonamentals de la salut i el medi ambient de la ciutadania, així
com el dret a la informació i la protecció urbanística per davant de la liberalització de les
activitats de les operadores de telefonia mòbil, cal retornar la capacitat de regulació i
inspecció als ajuntaments i a les comunitats autònomes per intervenir en l’ordenament i
planificació del sector. Podrem garantir així que la població no es quedi indefensa davant la
voluntat de les operadores, que podem arribar a proposar al Ministeri d’Indústria l’
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expropiació de determinats espais, com són els terrats dels edificis.
Atès que també cal tenir en compte les emissions de radiació que recomana el Consell d’
Europa, que són de 0,2V/m i amb aquesta llei, a Espanya, es permet que siguin de 42 a
61V/m. Aquests són els principals motius que tenim per demanar la derogació d’aquesta llei.
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Atès que, d’altra banda, les incerteses, els recels i l’alarma social que crea aquest tipus de
tecnologia aconsellen promoure un debat social, que aporti claredat i seguretat a l’entorn d’
unes tecnologies molt presents en la vida de les persones.
Atès que durant aquest any 2016 l’OMS (Organització Mundial de la Salut) presentarà el seu
informe dels estudis que ha realitzat sobre els efectes de les ones electromagnètiques en la
salut.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR al govern de l’Estat a derogar la llei 9/2014 de Telecomunicacions. Crear
una nova llei bàsica amb les recomanacions del Consell d’Europa que tingui en compte la
salut. Els punts serien:
Retornar als ajuntaments la capacitat d’intervenir en la planificació i autorització de
les antenes de telefonia mòbil en el seu territori.
Instal·lació de les millors tecnologies existents al mercat assegurant la protecció de les
persones i el medi ambient.
Constitució d’un observatori permanent sobre la incidència de les ones
electromagnètiques sobre la salut.
Eliminar la capacitat d’expropiar determinades propietats privades (terrats).
Obligació per part de les operadores de compartir les infraestructures de les antenes de
telefonia mòbil.
Segon.- CREAR una normativa municipal que reguli la instal·lació d’antenes.
Creació d’un mapa d’antenes.
Medició de les antenes a Cerdanyola per una persona totalment independent. Informar
la ciutadania de les mesures de les ones electromagnètiques que es realitzin.
No a la instal·lació de torres dintre del casc urbà.
Comunicar a la població quan una operadora tingui la intenció d’instal·lar una antena.

Tercer.- SOL·LICITAR al Parlament de Catalunya que elevi una petició al Congrés dels
Diputats de la derogació de la llei estatal de Telecomunicacions 9/2014.
Quart.- COMUNICAR els presents acords als governs de Catalunya i d’Espanya."
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.

