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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 març de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I REGIDOR NO
ADSCRIT SOBRE LA PRESERVACIÓ DE LA SALUT CIUTADANA DAVANT LA
INSTAL·LACIÓ I EMISSIÓ DE REPETIDORS DE TELEFONIA MÒBIL A LA
CIUTAT
Atès als acors descrits a la moció sobre la instal·lació a Cerdanyola de repetidors de telefonia
mòbil aprovats per unanimitat a la sessió del Ple d’aquest Ajuntament al mes de maig de
2015, i que van ser tinguts en compte a l’actuació política del govern anterior i de l’actual.
Atès que al llarg de l’any passat s’han produït canvis substancials en la representació política
pel que fa a nivell d’Estat, de Catalunya i d’aquest mateix Ajuntament.
Atès que a Cerdanyola existeix una arrelada sensibilitat a favor de la preservació de la salut
relacionada amb la contaminació ambiental com a conseqüència d’un seguit d’esdeveniments
nocius per al medi ambient: els morts ocasionats per l’amiant produït per l’empresa Uralita i
que encara persisteixen, les aigües del riu Sec corrompudes al llarg de molts anys, els
diferents abocadors que s’han anat ubicant al nostre municipi, sobre tot el de Can Planes, i la
contaminació electromagnètica que ocasiona la radiació dels més de quaranta repetidors
instal·lats a la nostra ciutat.
Atès que el govern municipal actual va iniciar negociacions amb l’operadora Vodafone amb
presència de representants veïnals amb l’objectiu de que aquesta empresa retirés els
repetidors que pretén ubicar als carrers Pompeu Fabra, al barri del Turonet (a 20 metres de l’
escola Bressol Municipal) i Renaixement, al barri de Serraparera (a 6 metres dels habitatges
més propers).
Atès que aquestes negociacions hana conseguit el compromís signat per Vodafone d’aturar la
instal·lació dels dos repetidors i que en el cas de l’antena del carrer Pompeu Fabra ha faltat al
seu compromís i ha continuat amb la seva instal·lació fins al punt que només falta la seva
connexió.
El Ple ACORDA:
Primer.- TRASLLADAR als nous governs de la Generalitat i de l’Estat, així com al
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, la demanda de derogació de la llei de
telecomunicacions de 2014 i l’elaboració d’una nova llei que en primer lloc salvaguardi la
salut de les persones davant dels interessos econòmics de les empreses i que al mateix temps
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contempli la capacitat normativa dels municipis i la participació de les entitats ciutadanes i
els experts en el disseny i concreció dels models municipals d’instal·lació de la xarxa de
telecomunicacions locals.
Segon.- CONTINUAR mostrant la mateixa voluntat de desmantellament de les antenes de
Pompeu Fabra i Renaixement, tot seguint resolucions europees que indiquen els criteris en
quant a la ubicació respecte a centres públics d’assistència a persones que mostren més
vulnerabilitat al contacte amb radiofreqüències o als habitatges de residència habitual, així
com als dictàmens sobre la intensitat d’emissió de radiofreqüència, i també a les
recomanacions respecte a la conveniència de la implicació dels ajuntaments i entitats veïnals.
Tercer.- DISSENYAR, APROVAR I DESENVOLUPAR un programa d’informació i
sensibilització de la ciutadania basat en el rigor científic que, fugint de qualsevol alarma
social, impliqui als serveis educatius i de salut municipals axií com a experts en salut
mediambiental i entitats ciutadanes actives en la preservació de la salut i la radiofreqüència.
Quart.- DOTAR dels necessaris recursos específics propis, tant pel que fa a mitjans tècnics
com pel que fa a personal especialitzat que esdevinguin en autèntics actius en la recerca de
solucions i en el control d’instal·lacions i emissions i que garanteixin la salvaguarda de la
salut de les persones pel que fa a la contaminació electromagnètica.
Cinquè.- CREAR a mig termini un model localr referent que perservi la salut i garanteixiel
dret d’utilitzar un servei eficient de telefonia mòbil. I a curt termini, aplicar un programa de
substitució d’instal·lació Wifi per una de cablejat, a tots els centres públics, i sobre tot
educatius, que li són de la seva competència, al mateix temps que s’implica en convèncer als
titulars de la resta de centres de la ciutat en l’aplicació d’aquests tipus de mesures
preventives. "
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.

