
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 27 de juliol de 2017, per majoria absoluta dels regidors i 
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal 
CP, 3 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 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 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord 
següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER 
INCREMENTAR A L’ESTIU ELS CONTROLS SOBRE EL SOROLL A LA VIA 
PÚBLICA

Atès que l’objecte d’aquesta proposta és incrementar a l’estiu els controls a la via pública en 
relació a la qualitat sonora del medi urbà, segons paràmetres establerts a l’Ordenança 
municipal per a la regulació i la millora de la qualitat sonora ambiental en el terme municipal 
de Cerdanyola del Vallès.

Atès que als mesos d’estiu s’incrementa la percepció sonora en relació als vehicles de motor 
sobre tot a les zones d’ús preferent d’habitatges. Per tant, és important reforçar els controls 
que es fan de manera habitual per tal de fer complir l’Ordenança.

Atès que en horari diürn i nocturn, s’establiran controls addicionals sobre nivells sonors 
considerant quatre espais destacables a les zones residencials de manera preferent:

- locals d’esbarjo i en les seves entrades i sortides,
- trànsit de vehicles a motor a la via pública,
- vehicles de recollida d’escombraries en la via pública,
- autobusos en les seves parades tècniques a la via pública,
- sistemes de refrigeració dels edificis públics, com els Mercats Municipals.

El Ple ACORDA

Primer.- INCREMENTAR  els controls sonors als locals d’esbarjo tal i com es determina a l’
Ordenança.

Segon.-  INCREMENTAR  i fer visible als carrers de la nostra ciutat, la presència de la 
policia municipal en relació al control del soroll emès pel trànsit de vehicles a motor en 
general i de motocicletes en particular. Prioritzar els controls en les zones residencials més 
denses del casc urbà.

Tercer.- VERIFICAR  que els camions de recollida d’escombraries de l’empresa municipal 



són de baixa emissió sonora, i catalogar els vehicles per una distribució en les rutes de 
recollida coherents amb l’Ordenança; evitant, en la mesura del possible, que els més 
sorollosos desenvolupin tasques de neteja en les zones residencials més sensibles. 

Quart.- VERIFICAR  les emissions sonores dels sistemes de refrigeració dels Mercats 
Municipals, procedint en cas necessari a buscar solucions per disminuir els sorolls que 
produeixen. 

Cinquè.- VERIFICAR   que els autobusos de l’empresa de transport urbà són de baixa 
emissió sonora, i instar a l’Àrea de Territori que elabori un mapa on els autobusos puguin fer 
parades de regulació on, sense que perjudiqui la eficiència del servei, quedarà prohibit com a 
llocs propers a centres escolars, de salut o similars. "

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.


