IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/10
/2018 PUNT 18
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: BZA7X-JPQ12-MTRG4
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
29/10/2018 14:30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1788816 BZA7X-JPQ12-MTRG4 140DD1B6B888A7115A48ABC5D72993CC142029B8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

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:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER
LA DESRATITZACIÓ DELS BARRIS DE LA CIUTAT
Atès que si haguéssim d'escollir entre quins són els objectius principals d'un Ajuntament,
sens dubte entre ells està el de garantir la higiene i la salut pública. Fer de Cerdanyola una
ciutat de la qual els seus veïns es puguin sentir orgullosos passa, en primer lloc, per atendre
sense dilació demandes dels seus ciutadans, que pateixen en primera persona les
conseqüències de les polítiques que des del govern municipal es desenvolupen. Amb
l'objectiu de posar sobre la taula solucions a un problema greu que ha estat denunciat per
veïns a aquest Grup Municipal, que s’han mostrat molestos per la presència de rates, tot i que
l’Ajuntament fa algunes accions per tal d’eradicar-les, aquestes accions no assoleixen el seu
objectiu. Per això presentem aquesta moció.
Atès que les rates representen un greu risc per a la salut, no parlem només del perill de la
mossegada sinó també de la possibilitat que la seva presència pugui suposar la contaminació
d'aliments o aigua que posteriorment ingerim les persones. De forma directa, o bé indirecta,
les rates poden ser la causa del contagi de malalties tan serioses com el tifus, la leptospirosis
o la ràbia.
Atès que l'objectiu d'aquesta moció no és generar alarma social, i per això és important
explicar als veïns que a la xarxa de clavegueram sempre hi haurà una presència de
rosegadors, encara que sigui mínima. No obstant això el que és des de tot punt de vista
inacceptable és la presència de rates en carrers, voreres, parcs i fins i tot habitatges. En
aquesta qüestió, la tolerància ha de ser “zero” però a Cerdanyola en els últims temps s'ha
superat amb escreix, especialment, en alguns barris.
Atès que aquesta presència de rosegadors és un problema que té una dimensió pública i en
bona part esta relacionat amb l’estat i nivell de neteja de la pròpia ciutat, afecta a la higiene i
a la salut de tots, amb independència que l'albirament dels mateixos es produeixi en un
immoble de titularitat privada o en la via pública.
Atès que és necessari que des de l'Ajuntament es posin quantes mesures siguin necessàries
encaminades a donar una solució integral al problema, es cert que en el pressupost del 2017
es va incrementar en un 69% el programa 4072 fins a 40.000€ de la activitat de desratització,
de desinsectació i desinfestació, i donada també la greu incidència del mosquit tigre i ara la
presencia de vespa asiàtica en el municipi , aquest es un pressupost insuficient per atacar amb
garanties aquest problema de salut publica.
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Atès que això suposa replantejar els recursos i el diagnòstic que des de la Regidoria
responsable s'ha fet fins ara, sense voluntat de buscar culpables i amb predisposició de trobar
solucions. El que no es acceptable és que no es prenguin mesures diferents per atallar un
problema que creix dia a dia.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1788816 BZA7X-JPQ12-MTRG4 140DD1B6B888A7115A48ABC5D72993CC142029B8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR a l’elaboració d'un informe en el qual es diagnostiqui adequadament el
problema de la presència de rates i es mesuri l'impacte del mateix als diferents barris de la
ciutat.
Segon.- ADOPTAR totes les mesures possibles per a l'eradicació de les rates i que aquestes
mesures siguin adequades a la realitat de cada barri en funció del nivell d’infestació, riscos
associats a infraestructures públiques en mal estat (contenidors, claveguerams, vies
públiques) i el dèficit de conservació tant d'edificis privats i/o públics. Incrementant si cal la
partida 4072 per fer efectives totes les actuacions previstes.
Tercer.- ESTABLIR un pla de col·laboració amb la UAB per cercar plans d’acció, aprofitant
la seva capacitat tècnica i científica, davant aquest problema.
Quart.- REVISAR el contingut i compliment de l'actual contracte existent amb l'empresa
responsable del servei de control de plagues, entenent que aquest està contemplat en la
partida 4072, i fer un seguiment exhaustiu del pla de xoc de control, no només de les rates, si
no d’altres plagues com les paneroles que també afecten diverses zones de la ciutat.
Cinquè.- COMUNICAR aquests acords a totes les entitats de representació veïnal
(Associacions de veïns i plataformes veïnals) registrades a Cerdanyola."
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

