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13.5.Moció que presenten els regidors no adscrits per la qualitat de l’aire que respira el
veïnat de les Roquetes.
A primers de setembre d’enguany, una Entitat Ambiental de Control (EAC) lliura a la Direcció
General de Qualitat Ambiental (DGQA) l’informe de control de les emissions de l’empresa
Grupo Componentes Vilanova, SL. En aquest informe s'indica un valor de dioxines i furans de
3,9 ng/m3 que supera el valor límit d’emissió (VLE), en concret 39 vegades per sobre del valor
límit de 0,1 ng/m3.
Atès el nivell de dioxines i furans detectat, la DGQA requereix a l’empresa el tancament del
focus d’emissió mesurat, alhora que li concedeix un període de temps per a solucionar les
irregularitats detectades en el focus que no ha estat mesurat (focus número 10).
Les dioxines i els furans constitueixen un grup de compostos químics que són contaminants
ambientals persistents (COP). Es troben en el medi ambient de tot el món i s'acumulen en la
cadena alimentària. Estan classificats per l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer
(IARC) com a cancerígens per a l’ésser humà.
La DGQA va concedir l’any passat una autorització ambiental d’ampliació de la producció sense
conèixer els nivells de dioxines i furans (PCCD/F) que emetia l’empresa Grupo Componentes
Vilanova, SL en el seu establiment del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
La contaminació per les dioxines i els furans ha estat contaminant l’aire des de fa més de 15
anys, quan van començar a cremar ferralla sense cap mena de control. La fusió de ferralla
d’alumini té associades emissions de dioxines, d’acord amb els documents BREF de la Unió
Europea que recullen les millors tècniques disponibles (MTD) dels diferents sectors industrials i
que són d’àmbit europeu.
Aquesta contaminació podria explicar l’alt risc de mortalitat per càncers de l’aparell respiratori
que surt al Mapa de la mortaldat a España, municipi a municipi, corresponent a Sant Pere de
Ribes, ja que diversos estudis científics vinculen aquest tipus d’activitat industrial amb l'elevada
incidència de càncer.
L’àmbit d’afectació de la contaminació va molt més enllà del terme municipal de Vilanova i la
Geltrú i del barri de les Roquetes del terme municipal de Sant Pere de Ribes. L’impacte sobre
la salut és molt greu i el radi d’afectació atansa nivells supracomarcals.
28 entitats veïnals i cíviques dels municipis de Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i de tot
Catalunya, donen suport al comunicat fet públic en roda de premsa el proppassat dia 10 de
novembre i exigeixen el tancament cautelar de la fàbrica; un estudi epidemiològic per a saber
l’abast de l’afectació sobre la salut de la població; i un estudi de la contaminació del sòl i els
aliments per avaluar la incidència en les produccions alimentàries, la vinya, l’horta, la ramaderia
i la pesca.
Dit això, proposem a plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el següent acord:

1.Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que requereixi el cessament de
l’activitat de valorització de la ferralla d’alumini que exerceix l’empresa Grupo
Componentes Vilanova, SL en l’establiment del terme municipal de Vilanova i la Geltrú,
si més no fins que es puguin mesurar les emissions de tots els focus emissors i els
valors siguin inferiors als VLE.
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2.Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al Consell Comarcal del
Garraf
El regidor, Sr. Francesc-Xavier Pascual explica la moció.
Es produeix un debat i s’acorda canviar la part resolutiva quedant com consta a continuació:
1. Demanar al govern un control d’emissions rigorós de tots els focus emissors que
contempli òbviament la mesura de les dioxines i els furans dels focus núm. 4 i 10
en el temps més breu possible.
2. Demanar la creació d’una comissió d’informació on participi a més de les
Associacions de veïns, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al Consell Comarcal
del Garraf
Sotmesa la moció modificada a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels vint-i-un membres que la composen.

2

