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El Síndic demana més presència de la Generalitat i més
informació als ajuntaments en qüestions de seguretat nuclear
El Síndic de Greuges ha recomanat al Departament d’Economia i Finances que
“explori les modificacions normatives necessàries” per fer possible una major
presència del Govern de Catalunya en matèria de seguretat nuclear i un
desplegament de les competències que preveu l’Estatut.
El defensor de les persones també suggereix que es creïn nous sistemes de
recollida i de trasllat de la informació (utilitzant fins al límit les tecnologies de
la informació i la comunicació) en supòsits de fuites radiològiques als
ajuntaments de la zona perquè puguin informar les persones que viuen al
voltant de la central. La petició de més informació també es fa extensiva als
mateixos treballadors de la central.
Aquests suggeriments del Síndic es troben recollits en la resolució sobre
l’actuació d’ofici oberta arran de la fuita de partícules radioactives provinents
de la Central Nuclear d’Ascó de novembre del 2007, per saber fins a quin punt
poden haver estat vulnerats els drets de les persones que viuen a la rodalia de
la central, dels treballadors de la mateixa planta i dels visitants que van ser a
la central quan el seus directius ja sabien que hi havia hagut una fuita i encara
no ho havien comunicat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN).
Després de rebre la informació de tres ajuntaments de la zona, tres
departaments de la Generalitat i de les investigacions portades a terme pel
Defensor del Poble amb el CSN, el Síndic conclou que l’actuació dels gestors de
la Central Nuclear d’Ascó pot haver vulnerat el dret a la seguretat de totes les
persones afectades per la fuita (veïns de la zona, treballadors de la central i
visitants) i el dret del conjunt de la població a rebre una informació veraç. Per
això, recomana a l’Administració pública catalana, en el marc de les seves
competències, que s’avanci en la promoció normativa i de gestió en matèria
de seguretat nuclear, en la millora dels protocols de seguiment de la vigilància
radiològica i dels sistemes de recollida de la informació i del trasllat d’aquesta
informació als ajuntaments i a la població potencialment afectada, com a
garantia del dret a disposar d’una informació ràpida i veraç.
Text íntegre de la resolució:
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2536/Res%20Asco%20set%202009-cat.pdf

