
 
 
En/na  

amb domicili al carrer  núm.  pis  porta  

del municipi de/d’  CP  

NIF/DNI núm.  Telèfon  e-mail  

en representació de/d’  

amb domicili al carrer  núm.  pis  porta  

del municipi de/d’  CP  

NIF/DNI núm.  Telèfon  e-mail  

 

EXPOSO 

Que el coneixement real de la qualitat de l’aire en les àrees urbanes, és una eina imprescindible per a la tasca de la millora de la 

qualitat de vida dels seus habitants degut al fort impacte sobre la salut (afeccions respiratòries, cardiovasculars, sensibilització 

química, càncer, etc..)  

 

Que la qualitat de l’aire d’una àrea urbana es defineix per les condicions meteorològiques locals, per la seva orografia, pel tipus 

d’activitats potencialment emissores internes i externes, pel seu nivell de control i de planificació territorial 

 

Que en referència a la qualitat de l’aire cal fer esment de la problemàtica de l’abocador de Can Planas, en l’àmbit urbanístic del 

Centre Direccional, i de l’impacte ambiental que suposa per les emissions de gasos a l’atmosfera que es produeixen, contemplades 

i reconegudes pels diferents estudis d’impacte ambiental realitzats, tema que ha suscitat una gran preocupació a la població de 

Cerdanyola i en concret a les zones poblades més properes 

 

Que assabentats/des de la disponibilitat de les millors tècniques a nivell internacional d’identificació d’origen i compostos de 

contaminants a l’atmosfera, de sistemes de simulació d’impacte de fonts emissores, de planificació territorial, de control social 

(participació dels potencials afectats en el procés de control) d’una entitat pública com el Laboratori del Centre de Medi Ambient 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, i amb importants 

resultats obtinguts sobre la millora de la qualitat de l’aire en altres àrees urbanes (Terrassa, Montmeló, Montornès, Banyoles, 

Benicarló, etc..) 
 

 
SOL.LICITO 

 
Que davant la iniciativa de diversos/es veïns/es i associacions de Cerdanyola de sol·licitar l’aplicació d’aquestes tècniques a fi 

d’avaluar d’una forma real les emissions que impacten sobre l’àrea urbana i en especial de l’abocador de Can Planas per a la 

mesura i identificació de les afectacions que s’estiguin produint, sigui reconegut aquest sistema i tingut en compte per 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès als efectes dels resultats que se n’obtinguin, així com dels permisos o tràmits que 

s’escaiguin per tal que aquest reconeixement es porti a efecte. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Cerdanyola del Vallès,      de             de 2010                        
 
(signatura) 

 
 
 
 
 
 

IL.LM. SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLES 

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament pel seu tractament 
informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre General de l'Ajuntament. 
Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals facilitades per la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès. 

 


