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Núria López Rodríguez, com a secretària-interventora (RDGAL 02/07/2020) de l’Ajuntament de
Roda de Ter, de la província de Barcelona,
CERTIFICO
Que el Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter de l’Ajuntament, celebrat en sessió del dia 16 de
febrer de 2021, va adoptar l’acord següent:
ACORD REALTIU A L’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A L’ABANDÓ DEL GLIFOSAT,
HERBICIDES, PLAGUICIDES I QUÍMICS DE LA JARDINERIA MUNICIPAL
Es proposa al Comissió Informativa Directorial que dictamini favorablement la proposta
següent i l’elevi al Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter per tal que, amb el vot favorable de
la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació, per l’adopció dels
continguts a la moció presentada per Tomàs Pladevall Fontanet en nom i representació de
l’Associació Amics i amigues de la natura de Roda de Ter i Les Masies relativa a l’abandó
del glifosat, herbicides, plaguicides i químics de la jardineria municipal el contingut de la
qual és el següent:
“Nombroses administracions locals fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar herbes
adventícies (denominades "males herbes") de cara a la prevenció d'incendis forestals i
neteja de jardins i parcs. 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 humana i animal 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 en el medi. Contamina els aqüífers, és tòxic per a
la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar.
Cal deixar de veure la vegetació espontània com un problema estètic, entendre la funció que
té en l’ecosistema i només actuar-hi quan suposi un problema real. En aquests casos, es
poden utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc. O bé adoptar altres sistemes
alternatius mitjançant la utilització de maquinària de tractament tèrmic d’herbes
espontànies.
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En el cas dels plaguicides també s’ha de fer l’eradicació total. Com a alternativa als productes
químics hi ha l’alliberació de fauna útil, l’endoteràpia, la sega diferenciada que promou la
biodiversitat i limita les plagues amb depredadors naturals.
El contacte amb pesticides comporta riscos per a la salut humana en determinades
circumstàncies. El contacte amb altes dosis de pesticides pot produir la mort; però dosis
baixes amb llargs períodes de contacte també poden provocar malalties, com alguns tipus de
càncer.
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 d'anomalies espermàtiques, i carcinogènesi.
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A més, cada preparat d'herbicida que conté glifosat ve acompanyat d'altres substàncies que
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem l'N-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. Moltes capes freàtiques al llarg de
l'any tenen concentracions mitjanes de glifosat superiors a 0,1µg/l, el valor màxim admès a
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 està jugant aquest herbicida en la mort massiva
d'abelles arreu del món.
Atès que s’ha d’aplicar el principi de precaució i en l’àmbit de les seves competències
adoptar mesures per protegir la salut de les persones.
En virtut de tot això, la Comissió Informativa Directorial va dictaminar favorablement
proposta i el Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter, per unanimitat, ha adoptat els següents
acords:

1. L’erradicació de l'ús del glifosat, i d'altres herbicides i plaguicides igualment tòxics, al
nostre municipi, aplicant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb
la salut de les persones i del medi ambient en l'àmbit i competència municipal, sigui
directament pel consistori o per les empreses que es contractin. Davant la gravetat
que L'ús d'herbicides i plaguicides serà substituït per mètodes no contaminants, que
no perjudiquin la salut ni el medi ambient.

2. suposa la utilització d'aquest tipus de productes, demanem que aquesta mesura sigui
d'aplicació immediata.

3. 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, i l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb
necessitats hídriques excessives.

4. Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per entitats
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com per particulars, referents a l’aplicació del glifosat i d’altres herbicides. Tant la
Constitució en el seu article 45, el Conveni d’Aarhus, així com algunes Directives
europees, reconeixen el dret a la informació i a la participació pública per tenir accés
a la justícia en matèria mediambiental.

5. Que amb càrrec a les partides més adequades del pressupost del 2021 s’incorporin
les mesures correctores corresponents per tal que aquesta decisió pugui ser aplicada
amb immediatesa i normalitat, facilitant la utilització dels mètodes ecològics i
sostenibles que el nostre poble requereix.

6. Per qüestions de salut pública i per tal d’evitar l’ús d'aquest tipus de productes
perjudicials a jardins i zones sota responsabilitat no municipal es faran campanyes de
conscienciació i jornades informatives dirigides als propietaris de jardins privats.
També una campanya explícita per tal de conscienciar els veïns de Roda de Ter del
què suposa utilitzar productes químics.
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7. Comunicar des de l’ajuntament pe carta a tots els veïns de Roda de Ter l'adopció
d’aquestes mesures, en un moment important de la consciència ecològica al nostre
país.”
I perquè així hi consti als efectes oportuns, emeto el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, s'expedeix el present.
Roda de Ter, a la data de la signatura electrònica.

