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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 25 d'octubre de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"DECLARACIÓ

INSTITUCIONAL DE PERDÓ,
HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE L’AMIANT

RECONEIXEMENT

I

Vista la declaració institucional de perdó, reconeixement i homenatge a les víctimes de
l’amiant que es transcriu a continuació:
"En la passada Trobada Internacional de Víctimes de l'Amiant que va tenir lloc a Cerdanyola
del Vallès entre el 4 i 6 d'octubre, organitzada per l'Associació de Víctimes Afectades per
l'Amiant de Catalunya (AVAAC) i Col·lectiu Ronda amb la participació de diferents
associacions vingudes d'arreu de l'Estat espanyol i també diferents països com Anglaterra,
Bèlgica, França o Itàlia, es va fer evident la necessitat de rescabalament moral que les
víctimes de l'amiant exigeixen per l'actuació de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès en la
propagació de la malaltia de l'asbestosi.
És evident que, més enllà de la permissivitat de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb
l'activitat de la fàbrica de l'Uralita, l'ajuntament ha estat actor actiu i passiu en la dispersió de
fibres d'amiant a l'entorn immediat. Per una banda ha estat actor actiu per haver utilitzat en el
passat restes de fibrociment en la urbanització de carrers i vials, així com per la utilització
d'aquest element en edificis municipals. Per l'altra, ha estat actor passiu per permetre tant
l'abocament incontrolat de restes de fibrociment, com per la tardança en retirar el fibrociment
de totes les instal·lacions municipals.
Reiterant la petició a les administracions competents per a què donin una resposta positiva a
les reclamacions de les víctimes de l'amiant, entre les quals estan la identificació de la
presència de fibrociment als municipis, l'elaboració i execució d'un pla d'acció per a retirar
l'amiant que es detecti, la creació d'un registre d’afectats i exposats, aconseguir un major
reconeixement social i jurídic, crear un fons nacional de compensació, o una millora en el
tractament mèdic tot creant unitats específiques de seguiment.
Amb l'acceptació que fins a la data d'avui no s'ha fet un reconeixement suficient, explícit i
concret de l'actuació de l'ajuntament, en l'acolliment de la justa reclamació que les víctimes
de l'asbestosi fan a l'administració local, acceptant la necessitat de la declaració de perdó que
se'ls ha d'oferir a les víctimes, aprofitant el merescut homenatge que s'ha fet aquests darrer
dies, reconeixent que aquesta declaració no és suficient i ha arribat tard, els actuals membres
de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès ens veiem amb l'obligació moral de reconèixer a les
víctimes i exposats de l'amiant i demanar-los perdó. És per això que es proposa que el plenari
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Primer.- L’Ajuntament de Cerdanyola lamenta i reprova la actuació d’aquest consistori al
llarg dels 90 anys de activitat de Uralita, davant la propagació de la malaltia de l'asbestosi.
Segon.- Demanem perdó a les víctimes i exposats, passats, presents i futurs, pels actes de
l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès que, per acció i per omissió, hagin permès la
propagació de les fibres cancerígenes de fibrociment, i expressem el nostre reconeixement i
sentit homenatge a totes aquelles persones que, de forma directa o indirecta, han patit,
pateixen i patiran les conseqüències de la presència de l'amiant al medi.
Tercer.- Fem nostres les demandes de les associacions de víctimes de l'amiant, i reclamar a
les administracions competents, Generalitat de Catalunya i Gobierno de Espanya, per a què
donin una resposta positiva i ràpida pel que fa a la creació d'un registre d’afectats i exposats,
a la creació d'un fons nacional de compensació, i a destinar recursos per la millora en el
tractament mèdic tot creant unitats específiques de seguiment de la malaltia de l'asbestosi.
Quart.- Traslladarem aquesta declaració a totes les associacions de víctimes d'afectats de
l'amiant, en especial a les existents a Cerdanyola del Vallès i a Ripollet, a totes les entitats
veïnals de Cerdanyola i Ripollet, a l'ajuntament de Ripollet, al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Sanidad d'Espanya.
El Ple ACORDA
Únic.- APROVAR la declaració institucional transcrita anteriorment. "
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

