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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 majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 3 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 2 vots a
favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CANDIDATURA DE
PROGRÉS, PARTIT POPULAR, CIUTADANS I INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS SOBRE L’AMIANT
Atès que els passats dies 4, 5 i 6 d’octubre es va celebrar la Trobada Internacional de
Víctimes de l’Amiant, organitzada per l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant de
Catalunya (AVAAC) i el Col·lectiu Ronda, amb la participació de diferents associacions
vingudes d’arreu de l’Estat espanyol i també de diferents països europeus, i per aquest motiu
el divendres 4 d’octubre a la Biblioteca Central de Cerdanyola, va tenir lloc la recepció
institucional per part de l’Ajuntament de Cerdanyola i de Ripollet, a les víctimes i
associacions que participaven en aquella trobada.
Atès que en aquest acte de recepció, els participants es van felicitar per la sentència favorable
als afectats per l’amiant què condemna a Uralita a indemnitzar a 14 veïns i familiars de ex
treballadors de Cerdanyola i Ripollet que van morir per l’exposició d’aquest material.
Atès que tenint en compte que Cerdanyola està considerada com la Zona Zero de la
problemàtica de l’amiant a l’Estat espanyol per la ubicació al municipi de la principal fabrica
de fibrociment on es van processar gran quantitat del mineral importat durant els 90 anys que
va mantenir la seva activitat industrial.
Atès que tot valorant molt positivament la celebració de l’acte de recepció per part dels dos
Ajuntaments als participants de la trobada.
Atès que en aquella recepció era l’hora i el moment que davant de les persones afectades
presents en l’acte, Cerdanyola aixequés la veu amb fermesa, convicció i contundència amb
comprometre’s seriosament en la lluita contra l’amiant, que era el moment de demostrar que
fer de Cerdanyola un municipi lliure d’amiant no es quedarà només en paraules ni es limitarà
a la creació d’un monòlit en memòria de les víctimes, hem de lamentar que en la intervenció
de l’Alcalde de la ciutat vam trobar a faltar compromís i fermesa vers aquesta problemàtica.
Atès que tant senzill com comunicar davant dels afectats el seu compromís en fer efectius els
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acords plenaris del 29 de juny de 2017.
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Atès que en aquell Ple Municipal es va aprovar per unanimitat la moció pel desamiantatge de
Cerdanyola. Entre d’altres acords destaca el que fa referència a la planificació del
desamiantatge dels edificis públics, prioritzant les escoles. Si be tenim el compromís de la
Generalitat de retirar l’amiant de dues escoles el proper estiu, concretament a Serraparera i
Carles Buïgas no n’hi ha prou, fem tard. Els efectes tòxics de l’asbest segueixen molt
vigents, sobretot per la gran latència d’aquest material en el nostre organisme.
Atès que com va quedar reflectit en la moció esmentada, cal actuar amb fermesa i
determinació davant d’aquesta greu problemàtica i passar de ser un “municipi desgraciat” a
un “municipi exemplar”, per tant l’objectiu que cal perseguir es amiant zero i justícia per a les
víctimes.
Atès que existeix en aquest Ajuntament i també en altres institucions com la Diputació de
Barcelona unanimitat en la necessitat d’establir protocols tècnics transversals que permetin
assolir la fita de la retirada total de fibrociment instal·lat abans del 2030 dictada pel
Parlament Europeu l’any 2013.
El Ple ACORDA
Primer.- INICIAR l’execució de manera immediata dels acords adoptats en la moció sobre
el desamiantatge de Cerdanyola del Vallès en el Ple del dia 29 de juny de 2017.
Segon.- INSTAR a la creació d’un departament a la regidoria de Salut Publica coordinada
amb la regidoria de urbanisme destinat només a la problemàtica derivada de l’amiant, amb
una normativa pròpia que reguli també l’activitat urbanística i els protocols de seguretat de
desamiantatge.
Tercer.- INSTAR a la creació d’un Registre de persones que hagin estat en contacte amb
l’amiant, així com reclamar un Fons de Compensació per a les víctimes.
Quart.- INSTAR a la creació d’una Taula de Treball i seguiment del compliment dels acords
que exposem i els de la moció de juny 2017 a la que fem referència, amb tots els agents
afectats i en col·laboració amb l’Ajuntament de Ripollet.
Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a l’Associació de víctimes afectades de l’amiant de
Catalunya (AVAAC), a l’Associació de afectats per l’amiant de Cerdanyola i Ripollet, a les
entitats veïnals de Cerdanyola i Ripollet, a l’Ajuntament de Ripollet i a la Diputaciò de
Barcelona."
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

