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CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària
Dia: 29 de setembre de 2016

Per ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, ens plau
convocar-vos a la sessió del Ple de l’Ajuntament que es
referencia al marge i que se celebrarà d’acord amb l’Ordre
del Dia reproduït a continuació.

Hora: 18:00 hores
Vallirana, a 26 de setembre de 2016
Convocatòria a la Sala de
Plens de l’Ajuntament
La Secretària

ORDRE DEL DIA
Núm. 1.- APROVACIÓ DE L´ESBORRANY DE L´ACTA DEL PLE ORDINARI DE
28 DE JULIOL DE 2016
Núm. 2. PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11 /16
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Núm. 3.- PROPOSTA D´ACORD PER ESTABLIR LA DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DE LA 3ER TINENT D´ALCALDE
Núm. 4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE REBUIG A LA
RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A
L´INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D´ESTUDIS DEL PROCÉS
CONSTITUENT
Núm. 5.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE ELS COMPTADORS
TELEGESTIONABLES
Núm. 6.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSAT I
ALTRES HERBICIDES EN EL TERME MUNICIPAL DE VALLIRANA
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Núm. 7.- INFORMACIÓ DE L´ALCALDIA
7.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS: DEL NÚMERO 444 AL NÚMERO 525
7.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 21 DE JULIOL A 15 DE SETEMBRE DE 2016

Núm. 8 .- PRECS I PREGUNTES
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Núm. 2. PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11 /16
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Bases d’Execució del Pressupost.

-

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

ANTECEDENTS
Vistes les sol·licituds del diversos departaments d’augmentar les següents partides:
123 92000 22601
123 94399 48101
313 23100 48000
313 23101 48000
313 23102 48000
313 23103 48000
313 23302 48000
443 16400 22700

Alcaldia - Atencions protocolàries
Alcaldia - ACM/LOCALRET/AMTU/DGSC
Benestar social- Suport familiar
Beques menajador
Ajuts urgència social- Alimentació i higiene
Ajuts subministraments
Ajuts Suport Educatiu
Cementiri - Neteja i acondicionament

700,00
600,00
10.000,00
9.000,00
6.000,00
11.000,00
9.000,00
11.000,00
57.300,00

Atès que els serveis autoritzen la disposició del finançament d’aquestes altres partides:
127 91200 10000
127 91200 16000
443 23000 22799
455 23400 22612

Retribucions bàsiques. Òrgans de govern
Seguretat Social. Òrgans de govern
Cementiri - Contracte gestió de serveis
Participació ciutadana - Suport entitats

33.000,00
12.000,00
11.000,00
1.300,00
57.300,00

Considerat també l’informe de l’Interventor, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa
que va tenir lloc el 22/09/16.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar les següents transferències de crèdit:
Partides augmentades
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123 92000 22601
123 94399 48101
313 23100 48000
313 23101 48000
313 23102 48000
313 23103 48000
313 23302 48000
443 16400 22700

Alcaldia - Atencions protocolàries
Alcaldia - ACM/LOCALRET/AMTU/DGSC
Benestar social- Suport familiar
Beques menajador
Ajuts urgència social- Alimentació i higiene
Ajuts subministraments
Ajuts Suport Educatiu
Cementiri - Neteja i acondicionament

700,00
600,00
10.000,00
9.000,00
6.000,00
11.000,00
9.000,00
11.000,00
57.300,00

Retribucions bàsiques. Òrgans de govern
Seguretat Social. Òrgans de govern
Cementiri - Contracte gestió de serveis
Participació ciutadana - Suport entitats

33.000,00
12.000,00
11.000,00
1.300,00
57.300,00

Partides reduïdes
127 91200 10000
127 91200 16000
443 23000 22799
455 23400 22612

Segon.- Publicar aquesta modificació del Pressupost de 2016 al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple municipal.

Núm. 3. PROPOSTA D´ACORD PER ESTABLIR DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE
LA 3ER TINENT D’ALCALDE
Atès que al Ple Extraordinari de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de juny de 2015, va
establir el règim de dedicació exclusiva de la senyora Alcaldessa, el 2on Tinent d’Alcalde i la 5ª
Tinent d’Alcalde.
Atès que en la sessió celebrada el 26 de novembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va establir
que, amb efectes del 26 d’octubre de 2015, l’Alcaldessa de la Corporació deixaria d’exercir el seu
càrrec en el règim de dedicació exclusiva, i s’hauria de tramitar la seva baixa al règim
corresponent de la Seguretat Social.
Atesa la complexitat organitzativa d’aquest Ajuntament i l’ampli ventall de projectes que aquesta
Corporació té previst desenvolupar.
D´acord amb l´informe jurídic de 09/09/2016, i confirmada l´existència de crèdit per l´informe de
Recursos Humans de 22/09/2016, i de conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa que va tenir lloc el 22/09/16.
Atès allò que indica l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i tenint en compte allò que estableixen els articles 75 bis i ter d’aquest text legal.
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PROPOSO:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016, la 3er Tinent d’Alcalde, Elisabet
Romero Salguero, exercirà el seu càrrec en el règim de dedicació exclusiva i serà donada d’alta
al règim corresponent de la Seguretat Social.
SEGON.- Establir a favor d’aquest membre la retribució anual de 37.437,29 euros.

Núm. 4.- MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA RELATIVA A L´INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ
D´ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar
la següent resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés
Constituent.
Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la
sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI,
aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions
parlamentàries.
Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC
259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de
Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015.
Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la
Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i
suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya,
d´atribucions superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la Constitució.
Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC
259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el
Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.
Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica
del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i
amb l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de Dret,
basats en el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de
Catalunya, que la Constitució reconeix i empara.
Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política,
sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de
2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual.
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Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb l´obertura d´un procés
constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat
català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el
reconeixement de l´ordenament jurídic vigent en l´actualitat.
Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat,
Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió
ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves funcions d´acord amb
ella.
Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la Presidenta del
Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves
funcions d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i
sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l´ordre del dia de la sessió,
l´informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada
i aprovada amb els vots d´aquests dos Grups Parlamentaris.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’Ajuntament de
Vallirana l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’Ajuntament de Vallirana a la resolució 263/XI del
Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i
dels seus representants i càrrecs públics.
SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al
President de la Generalitat de Catalunya.

Núm. 5.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE ELS COMPTADORS
TELEGESTIONABLES
Exposem
Per incompliment de la normativa europea L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual
es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes
elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors,
rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en subministraments
d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el
termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018.
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 2014
s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de
potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015 i el 31
desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a
15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el
31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de
fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. A més, ordre
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2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o exempcions per a instal·lar els
comptadors.
La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament els clients la
data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data.
Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores
perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, que el
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una comunicació directa amb
els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una
simple comunicació a les comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de
l'execució dels plans aprovats que contingui una descripció detallada de les accions
realitzades des de l'inici dels mateixos.
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una eficiència
energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que aquests
objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolirse. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56)
Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja
que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors
telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d' Endesa.
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 102
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el monopoli
sobre el 43% del mercat de comptadors telegestionables.
Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó,
Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el
comptador en un mercat de lliure competència
Atès que aquests usuaris són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els siguin
comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar presents
en aquesta i, per tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura posterior
coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució.
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al dret
de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques amenacen els veïns
si no volen canviar el comptador, quan no és obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de
2018.
Atès que els comptadors telegestionables d' Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la
Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb
comptadors d'altres fabricants.
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Per falta de protecció de dades personals
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums
-i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i processar
volums cada vegada majors de dades personals dels consumidors i consumidores i posar-los
a disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat d'aquests.
Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió
Europea s'estiguin duent a terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament
dels sistemes de comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la
privacitat dels consumidors i consumidores.
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva 95 /
46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de sol·licitar
una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades en les conclusions el
supervisor manifesta que " El desplegament a escala europea dels sistemes de comptador
intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que també pot comportar riscos
considerables per a la protecció de les dades personals. Permet l'obtenció massiva de dades
personals de les famílies i pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la
intimitat de les seves llars ".
Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de juny
de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que aquest "
considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta
especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes al mer dada
del consum energètic , mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent
l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta , que excedeixen del mer
coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada " , alhora que
considera " que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l'
afectat ".
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades personals
als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades representa una
ingerència en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels mateixos es proporciona
informació rellevant sobre els seus hàbits personals, però incomprensiblement la pròpia
AEPD en aquest informe no els considera a protegir aquesta ingerència quan , tot seguit , els
dóna legitimitat al distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei
Orgànica 15/1999 .
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es 3 modifiquen diferents disposicions en
el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la regulació sigui efectiva i
garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement
"ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent de manera
"inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i
exprés ".
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Per afectació a la Salut de les persones
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en relació
amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les persones, de
les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors
intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són, dones
embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones
malaltes.
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous
comptadors d´electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous comptadors
telegestionables de gas i d’aigua, que ja s ´estan instal·lant, i que també presenten les
mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i a la protecció de
la salut de les persones, ja que s´estructuren a partir d´un sistema de concentradors i /o
d´antenes, que emetran radiofreqüències.
Atesa la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, de 9 de maig, per controlar la instal·lació
de les antenes de telefonia. Ens trobem els veïns en una situació d'indefensió davant la
col·locació d'uns concentradors que emetran radiofreqüències i formaran part de la
contaminació electromagnètica al costat de les antenes.
Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM afecten els
organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i
nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de
radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema
reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius
en el benestar general de els éssers humans. El dany va més enllà de l'espècie humana, ja
que cada vegada hi ha més evidències d'efectes nocius tant per a les plantes com per als
animals. Crides internacionals de científics independents demanen protecció enfront de
l'exposició als Camps electromagnètics No ionitzants.
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les xarxes
d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències
d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la instal·lació massiva dels
comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut pública.
Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors i
sense importar la seva Salut.
Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament
de Vallirana l’adopció́ dels acords següents:
Acords
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix
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Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, 6 del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu
del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la
instal·lació dels nous comptadors;
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern
central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament
del 8 d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis
concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades;
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l´Agència Catalana del Consum,
s'atenguin les reclamacions dels veïns/es en relació al seu dret a expressar la seva negativa
a la instal·lació de comptadors intel·ligents. I la seva demanda de restitució del comptador
antic en el cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. L´Agència
Catalana de Consum recolzarà la decisió dels ciutadans/es que desitgen mantenir el seu
comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i vulguin
tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament;
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas,
que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits
imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i
posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones;
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas,
que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i consensuada amb
els diferents agent socials un estudi que d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del
comptador per part del client final:
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a
l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els
anomenats “comptadors intel·ligents”;
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per
als clients finals;
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a
la privadesa dels clients finals;
d) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les
persones;
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Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i tenint
en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre
elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb professionals
independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut
de les persones.

Núm. 6.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSAT I
ALTRES HERBICIDES EN EL TERME MUNICIPAL DE VALLIRANA
Exposem
Nombroses administracions locals fan servir herbicides de acció ràpida per eliminar herbes
adventícies (denominades “males herbes”) de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja
de jardins i parcs. Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents
estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen efectes perjudicials sobre
la salut i el medi ambient.
El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, s'infiltra al
sòl, és molt soluble en l'aigua, i persistent al medi. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la
fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar.
El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement
cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb
afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica,
danys genètics, és mutagènic, provoca trastorns reproductius, augmenta la freqüència de
anomalies espermàtiques, i carcinogènesi.
A més, cada preparat d’herbicida que conté glifosat ve acompanyat d’altres substàncies que
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem el Nitrós que com altres
compostos nitrogenats, és cancerigen. Quan es degrada el glifosat allibera formaldehid,
compost també cancerigen.
Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions
mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor màxim admès per la normativa
europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim
permès per aigües de consum humà (D.UE 98/83).
No menys important, és el paper que estan jugant aquest herbicides en la mort massiva
d’abelles arreu del món. El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha manifestat en
roda de premsa (Maig 2015) que sempre ha de prevaldre el “Principi de Precaució” (Art.191
del Tractat de funcionament de la UE, i a més forma part del acord MSF celebrat en la OMC),
amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no ho
regulen pels interessos de les multinacionals. A més, indiquen que els més afectats pel
glifosat poden ser les persones treballadores de Parcs i Jardins, els nens i nenes, les
embarassades i les persones amb malalties, sobretot cròniques.
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La Directiva (2009/128/CE) marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel
Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, els objectius són "La reducció dels riscos i els
efectes de l'ús de els plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús de la
gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius com les alternatives de
índole no química als plaguicides ", en el capítol IV, articles 11 i 12, exposa que:
"Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la
protecció del medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la
biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de vetllar perquè es
minimitzi o prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les
carreteres [...], en els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els
parcs, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els
espais propers als centres d'assistència sanitària ".
Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre,
que estableix el marc de actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris,
i que té com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris
en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics. Aquest Reial Decret
preveu que les disposicions “són o s’entenen sense perjudici que l’Administració competent
en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l’ús de productes
fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques.”
Per totes aquestes raons, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple municipal
l'adopció dels següents acords:
Acords
1. L’eradicació de l’ús del glifosat i altres herbicides igualment tòxics, al nostre municipi,
trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i
del medi ambient;
2. Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria ecològica
gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les
podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques
excessives;
3. Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador
beneficiós a nivell supramunicipal, comunicar als ajuntaments de la comarca sol·licitant que
es prenguin mesures en la mateixa línia;
4. Per qüestions de salut pública i per tal de evitar l’ús d'aquest tipus de productes perjudicials
a jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no municipal (com per exemple
les vies de tren), iniciar campanyes de conscienciació dirigides a propietaris de jardins privats
i a professionals viveristes.
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