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Exp.: 2019010830 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4130469 84OR0-MX7G8-LWEQF 366071D7A142859C24FD226D7BCEE371E8F21BA1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 11 de març de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha retirat per unanimitat el següent acord:
"L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics
han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix
que les polítiques ambientals s'han de dirigir especialment a reduir les diferents
formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular
mesures correctores d'impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos
naturals, prevenir i controlar l'erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i
climàtic, i respectar els principis de preservació del medi.
Un dels àmbits en els quals més es manifesta la contaminació ambiental i que més
pot afectar la salut de les persones i d'altres organismes vius, és l'atmosfera o, en
un sentit més ampli, l'espai aeri. Són diversos els emissors que poden contaminar
aquest àmbit: els gasos de tota mena i les partícules en suspensió que contaminen
la qualitat de l'aire que respirem, els sorolls, les radiacions, etc.
Quant al control i la limitació dels gasos contaminants i partícules, la legislació de
protecció del medi atmosfèric (Llei 6/1996) atribueix als ajuntaments competències
per establir sensors per vigilar i controlar el grau de contaminació de l'aire.
Els ajuntaments de més de 100.000 habitants han d'establir xarxes d'avaluació de la
qualitat atmosfèrica, informar la població sobre l'estat de l'aire i fer plans i
programes per assolir objectius de qualitat de l'aire.
La contaminació acústica és una contaminació de proximitat amb les ordenances
municipals i les lleis estatals i de la Generalitat com a normatives que limiten aquest
impacte.
L'Ajuntament de Girona aprovà, el novembre del 2016, el Pla d'acció per a la millora
de la qualitat acústica de Girona, entenent que el soroll es considera un agent
contaminant més i pot afectar negativament la salut de les persones, en el qual
s'enumeren diverses fonts de soroll, fent referència, també, a les activitats
industrials. L'any 2013 es va aprovar el mapa de capacitat acústica reguladora de
soroll i vibracions, que estableix els valors límit d'immissió.
Un tercer eix de les polítiques ambientals té com a finalitat la protecció de la
biodiversitat, els espais naturals i la protecció dels animals, i més tenint en compte
espais tan singulars al nostre municipi com les Gavarres (espai d'interès natural
PEIN des de 1992) i el riu Ter (Xarxa Natura 2000), que es veuen completament
afectats per la instal·lació i el desenvolupament de les activitats industrials properes
en aquesta zona nord de la ciutat, de la mateixa manera que ho estan els nuclis
habitats propers a la Pedrera de Can Rubau, el forn de calç industrial, (Pont Major),
la paperera Hinojosa de Sarrià de Ter, just a l'altra banda del riu que dóna al Pont
Major on hi ha els pisos del Grup Pont Major, l'escola bressol i l'escola Carme
Auguet, i la incineradora de Campdorà.
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La Generalitat de Catalunya va establir punts de mesurament per zones de qualitat
de l'aire (ZQA) dins la Xarxa de Previsió i Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica
de Catalunya (XVPCA), que en el cas de Girona fa els mesuraments a l'Escola de
Música (carrer de Barcelona), de manera automàtica (SO2, NOX, CO, PM10) i
manual (Benzè, PM10).
Complementen l'abast de la xarxa les unitats mòbils del mateix Departament que es
poden ubicar en llocs on no hi ha vigilància i que els mateixos ajuntaments poden
sol·licitar. Són vehicles de tipus furgó (5,8 m de llarg, 1,7 m d'ample i 2,1 m d'alt),
que mesuren en continu els principals contaminants atmosfèrics i les condicions
meteorològiques. Els contaminants que es mesuren són els següents: diòxid de
sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx), Ozó (O3), sulfur d'hidrogen (H2S),
monòxid de carboni (CO), fracció PM10 del material particulat, compostos orgànics
volàtils automàticament (COV)
Per poder analitzar, prevenir o fer plans d'actuació pal·liatius, cal fer mesuraments
temporals i una posterior avaluació dels resultats.
Tanmateix, en el cas que el funcionament d'una activitat tingui afeccions ambientals
significatives sobre més d'un municipi, en matèries de competència municipal, els
ajuntaments han d'adoptar les mesures de col·laboració i coordinació que considerin
pertinents i poden sol·licitar la col·laboració del departament competent en matèria
de medi ambient.

1. Instal·lar sonòmetres a diversos punts del sector nord de la ciutat que quedin sota
la influència de la Pedrera de Can Rubau, i Derivados Càlcicos, per fer el
mesurament dels nivells de soroll.
2. Demanar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Generalitat de Catalunya,
una unitat mòbil a ubicar en una zona sensible del sector nord, equipada amb
analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els nivells d'immissió i els
paràmetres meteorològics que permeten localitzar l'origen dels contaminants.
3. Crear una taula tecnicopolítica amb la participació dels municipis afectats (Girona,
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà), el Consell Comarcal del Gironès, la
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, per fer el seguiment dels resultats
i dissenyar les polítiques d'actuació."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 19 de març de 2019
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