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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE
SOROLLS I VIBRACIONS I COMISSIÓ D’ESTUDI DEL MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DE TORREDEMBARRA.
Sessió:

1

Dia:

20 de novembre de 2020

Hora:

13:00 h

Lloc:

Telemàtica

Assistents:
President: Sr. Josep Maria Guasch, Regidor d’Urbanisme, com a president de la
comissió d’Estudi per delegació del Sr. Alcalde
Vocals:

Sr. Raúl Garcia, en representació del grup municipal ERC
Sr. José Garcia, en representació del grup municipal PSC.
Sr. Antonio Cruz, en representació del grup municipal Cs.
Excusa la seva assistència el Sr. Josep M. Calvet portaveu de Junts
per Catalunya.

Assessors tècnics: Salvador Balcells.
Secretari: Salvador Balcells, per delegació del Secretari Municipal.
Un cop comprovat que existeix el quòrum establert a l’article 112.2 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril),
el President de la Comissió obre la sessió i es passa a l’examen i consideració dels
assumptes compresos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de data 20
de novembre de 2020.
PRIMER.- Constitució de la Comissió d’estudi.
Reunides les persones a dalt a relacionades es mostren conformes a la constitució de
la Comissió d’Estudi.
SEGON.- Valoració de la proposta d’ordenança de sorolls i vibracions.
El president de la comissió, El Sr. Josep M. Guasch procedeix a explicar els criteris i
els objectius principals de la proposta d’ordenança per tal de que els assistents facin
les seves aportacions. L’esborrany presentat a la comissió es planteja com a
document de treball per l’elaboració de la nova ordenança que ha de substituir la
vigent actualment.
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Els membres de la comissió manifesten una sèrie d’aportacions per valorar la
conveniència o no que es puguin introduir a l’esborrany presentat i, alhora, plantegen
alguns dubtes tècnics que són resolts pels assessors tècnics presents a la comissió.
Es plantegen les següents observacions:
- Cal trobar un equilibri entre la tranquil·litat dels veïns i el desenvolupament de les
activitats pròpies d’un municipi turístic.
- Es important el seguiment de la Policia Local i dels serveis tècnic municipals en cas
de queixes.
- Cal revisar els nivells de soroll del mapa de capacitat acústica, especialment en les
zones C1 «recreatius i espectacles». Donat el cas caldrà un estudi tècnic
d’estrategies de soroll en relació al municipi.
Per part dels assistents es dona per vàlid l’esborrany presentat com a document de
treball, amb introducció de les modificacions acordades.
Per part dels assistents es proposa com a data per a una nova reunió el 15 de
desembre a les 10h00.
No havent-hi més assumptes per tractar, el President, essent les 14:15 hores del dia
indicat al principi, dóna per aixecada la sessió de la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe.
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