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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 28 de març de 2019, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA
PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA REGULADORA DE
LA PROTECCIÓ DAVANT LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA PER NO2 I
PM10 DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS
Atès que la contaminació atmosfèrica és responsable directa de més de tres mil morts
prematures cada any, i altres efectes nocius sobretot en malalts crònics, a l’entorn metropolità
de Barcelona. Els darrers estudis publicats correlacionen la contaminació de l’aire amb un
menor desenvolupament cognitiu dels infants i majors dificultats d’aprenentatge durant la
infància i l’adolescència.
Atès que Cerdanyola del Vallès està inclosa a la Zona de Baixes Emissions Metropolitana
delimitada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el Programa Metropolità de
Mesures Contra la Contaminació Atmosfèrica de gener de 2017. Aquest pla contempla
diferents mesures i protocols, alguns dels quals cal desenvolupar a nivell municipal.
Atès que algunes de les mesures proposades són la creació de Zones Urbanes d'Atmosfera
Protegida, l’ambientalització del parc de vehicles a motor, la creació de punts de recarrega
per a vehicles elèctrics, el foment de la mobilitat a peu i en bicicleta, o el foment del transport
públic entre altres. Que en qualsevol cas és prioritari fixar mesures locals d’acord amb el
protocol d’actuació previst al Pla Metropolità.
Atès que en aquest sentit el dia 15/03/2019 l’AMB va posar a disposició dels municipis una
ordenança tipus per regular la protecció davant la contaminació atmosfèrica de les activitats
industrials.
El Ple ACORDA
Primer. INSTAR al govern municipal a negociar amb els partits de l’oposició i portar a ple
una ordenança reguladora de la protecció davant de la contaminació atmosfèrica de les
activitats industrials.
Segon. INSTAR al govern municipal a elaborar un protocol local d’actuació per a situacions
classificades en les diferents fases de seguiment atent, avís preventiu, episodi de
contaminació, i fase d’alerta per contaminació.
Tercer. INSTAR al govern municipal a elaborar un pla de comunicació per informar la

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 28/3
/2019 PUNT 12
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: 4OXS5-9EXB5-X5NG6
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de Secretària General
2.- Alcalde de Alcalde

APROVAT
02/04/2019 10:05

ciutadania de les diferents fases abans esmentades per tal de que pugui prendre les oportunes
mesures de protecció i limitació d’emissions, que es conegui les restriccions aplicables si
s’escau i fer difusió de les alternatives en transport públic o mobilitat sostenible.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1949199 4OXS5-9EXB5-X5NG6 500C8D475A8C9EF37A6A37E1445789A6332E446D) 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.

Quart. INSTAR al govern municipal a desenvolupar les mesures responsabilitat de
l’Ajuntament contemplades al Programa Metropolità de Mesures Contra la Contaminació
Atmosfèrica com ara la substitució de vehicles amb motor de combustió per vehicles
elèctrics, la creació d’una xarxa local de carregadors per a vehicles elèctrics, el foment de la
mobilitat a peu i en bicicleta, o el foment del transport públic, entre altres."
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

