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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE LES
TERRASSES DEL TERME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA.
Sessió:

01

Dia:

8 de març de 2021

Hora:

14:00h.

Lloc:

Videoconferència plataforma Jitsi.

Assistents:
President:

Sr. Josep Maria Guasch Gibert, Regidor d’Activitats, com
a president de la comissió d’Estudi per delegació del Sr.
Alcalde

Vocals:
Sra. Núria Batet Miracle, en representació del
municipal ERC
Sr. Jose García González, en representació del
municipal PSC.
Sr. Antonio Cruz Lopez, en representació del
municipal Cs.
Sr. Josep M. Calvet Boronat, en representació del
municipal JxCat.

grup
grup
grup
grup

Sr. Salvador Balcells Mas, enginyer municipal, en qualitat de tècnic assessor.
Sr. Miquel Angel Marchal Cortés, cap de la Policial Local, en qualitat de tècnic
assessor.
Actua com a secretària de la comissió la Sra. Regina Sánchez Niembro, funcionària
de l’Ajuntament. Cap d’unitat d’Activitats.
Un cop comprovat que existeix el quòrum que demana 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 3 de
març de 2021.
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.
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SEGON.- Valoració de la proposta d’esborrany per la modificació de l’ordenança
reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme
municipal de Torredembarra.
El president de la comissió, El Sr. Josep M. Guasch procedeix a donar inici a la
comissió i dona la paraula a la secretària per a que comenti els aspectes a modificar
de l’esborrany de proposta enviat i que els assistents facin les seves aportacions.
El Sr. Jose Garcia manifesta el seu acord a les modificacions introduïdes i vol posar de
manifest una sèrie d’aspectes que creu adient el seu estudi i valoració i que són els
següents:
En relació als horaris de tancament de les terrasses: creu que és necessària la
delimitació per zones amb horaris més restrictius en funció de les molèsties que
puguin ocasionar les terrasses als veïns. No té el mateix impacte a nivell de molèsties
a veïns les terrasses ubicades al port esportiu o al polígon que al carrer Indians o
altres zones del nucli de població on els residents en majoria no són segona residència
o estiuejants.
Manifesta que quan es va redactar l’ordenança amb l’anterior equip de govern, es van
acordar uns horaris sense discriminar zones atès que era més difícil consensuar
aquests aspectes. Atesa la situació política municipal actual creu que és una bona
oportunitat per poder introduir limitacions d’horaris per zones i horaris d’estiu i hivern
que facin més fàcil la convivència de l’oci nocturn amb el descans dels veïns.
Posa com a exemple l’ordenança de Sant Cugat i d’altres municipis on si recullen
aquesta diferenciació que ell proposa per zones.
No està d’acord amb que totes les zones tinguin el mateix tractament.
Pren la paraula M. Angel Marchal i posa de manifest el següent:
Que es troba a tràmit la modificació del mapa de capacitat acústica de Torredembarra.
Que aquesta eina és important tenir-la actualitzada per poder garantir una millor gestió
de les incidències en matèria de molèsties a veïns derivades del soroll que generen les
terrasses.
Que a nivell de seguretat jurídica troba més adient que per part del Departament
d’Activitats s’adopti resolució en matèria de retirada de taules i cadires sense títol
habilitant. Posa de manifest que es dona la situació que en molts casos els sol·licitants
d’ocupació de via pública realitzen instància i paguen l’autoliquidació corresponent
donant una falsa sensació de disposar permís quan fins que l’ajuntament no resol
favorablement mitjançant resolució no es pot ocupar la via pública.
Pren la paraula la secretària la qual manifesta que la normativa vigent determina que si
no es disposa de títol habilitant no es pot ocupar, el fet d’introduir l’article 29 es per
garantir el procediment de la gestió de la retirada del material dipositat a la via pública
sense autorització.
La Sra. Núria Batet proposa que per tal de facilitar la tramitació als interessats si hi ha
la possibilitat de concedir autoritzacions per un període superior a un any.
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També proposa que en el cas que hi hagi establiments que de manera reiterada
incompleixin, es pugui valorar la reincidència i s’estableixin els mecanismes oportuns
per penalitzar-los atès que és un greuge comparatiu pels establiments que sol·liciten
les ocupacions en temps i forma.
El Sr. Salvador Balcells a la proposta de fer autoritzacions per un període superior a un
any, li respon a la Sra. Batet que en el cas que es volguessin realitzar aquestes
autoritzacions, el règim administratiu es correspondria al de concessió amb la
tramitació corresponent que implica.
El Sr. Miquel A. Marchal reitera la necessitat de disposar de resolució administrativa
per tal d’ordenar la retirada de taules i cadires sense títol habilitant a la qual el Sr.
Salvador Balcells respon que a nivell de Policia només s’ha de verificar si la persona
que realitza l’ocupació disposa de la corresponent autorització i avisar a l’interessat
que ha de retirar el mobiliari de la via pública en cas que no disposa de permís.
Posteriorment, amb l’acta aixecada, des del Departament d’activitats, si el causant no
retira de forma voluntària el mobiliari, es realitzaran les gestions oportunes per
subsidiàriament realitzar la retirada amb la Brigada municipal tal com es descriu a la
proposta de l’article 29.
El Sr. García creu que seria adient incrementar les quanties de les sancions
imposades atès que al titular de l’establiment li surt més a compte pagar la sanció amb
la possibilitat d’una reducció del 40%, que esperar a disposar del títol habilitant
corresponent o en el cas que no es pugui autoritzar l’ocupació fer l’ocupació sense la
corresponent autorització i pagar la sanció.
Pren la paraula el Sr. Antonio Cruz el qual vol posar de manifest que s’ha de facilitar al
màxim la realització de gestions dels ciutadans. No està d’acord amb la proposta de
modificació de les limitacions horàries per zones, no obstant si que creu que es pot
debatre modificar els horaris i arribar a un consens.
Creu que és molt important disposar d’un model de terrasses unificades per tal de
donar una millor imatge de les terrasses i guardar una estètica visual coherent a nivell
de municipi.
Es respon a aquesta darrera aportació que l’ordenança ja regula aspectes d’uniformitat
i estètica en les terrasses.
El Sr. Garcia es reitera en la necessitat d’elevar l’import de les sancions atès que en
comparació amb altres municipis, les quanties de les sancions a imposar són molt
inferiors a la mitja. També que s’ha de poder arribar a un acord per delimitar zones del
municipi amb horaris de tancament diferent. Comenta que en la majoria de municipis
de costa aquesta diferenciació es fa.
La Sra. Nuria Batet en relació a l’art.16.5 en el qual es determina que en festes majors
i revetlles es pot ampliar l’horari de tancament de les terrasses creu que seria adient
establir ja a l’ordenança per quines festes s’autoritzarà aquesta ampliació d’horari i
quant de temps més. Proposa aquests dies poder tancar a la mateixa hora que per cap
d’any. I en relació als festius proposa el 15/07 el 04/09 i el 24/06.
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La secretària de la comissió li comenta que en relació a l’ampliació d’horaris hi ha
l’ordre INT/358/2011 on determina que l’ampliació d’horari màxima permesa es
correspon a 30 minuts més en l’horari de tancament permès.
S’acorda establir els dies esmentats i que resti establerta l’ampliació d’horari de
tancament en mitja hora més de la permesa.
Atès que només es permet l’ampliació de mitja hora no es creu adient delimitar per
zones aquesta ampliació d’horari per festes majors i revetlles.
Pren la paraula el Sr. Antonio Cruz i comenta que s’han d’agilitzar les tramitacions i
facilitar la comunicació interessat - administració per tal que no triguin en donar-se les
autoritzacions. També proposa que seria més àgil la comunicació per correu electrònic
atès que les notificacions realitzades per ENOTUM moltes vegades donen problemes
a l’hora d’accedir al seu contingut.
Es respon a aquest aspecte que per a que tinguin eficàcia els tràmits amb
l’administració s’han de fer d’acord amb la llei de procediment administratiu, no obstant
es vetllarà des del departament per mantenir al màxim d’informats als interessats.
Pren la paraula el Sr. Miquel A. Marchal i diu que ja va facilitar anàlisi per zones on es
detecten mes incidències de molèsties a veïns i així es pot identificar més fàcilment les
zones.
El president de la comissió dona la paraula al Sr. Josep M. Calvet el qual manifesta el
seu acord a la proposta de modificar la quantia de les sancions atès que entén que
actualment són baixes i el que s’ha de tenir més en compte és la reincidència. Creu
també que és viable poder estudiar l’aplicació de les limitacions horàries per zones. En
relació a la resta de modificacions introduïdes a la proposta manifesta el seu acord.
Per tancar la sessió s’acorda que en relació a les modificacions proposades es troba
adient la seva incorporació i es procedeixi a la modificació de la mateixa així com es
posa de manifest que posteriorment s’haurà de tornar a reunir la comissió per debatre
la modificació de les limitacions horàries per zones i l’estudi de la quantia de les
sancions.
El Sr. Jose Garcia vol afegir també que s’hauria de controlar més el fet que molts
establiments disposen de cartells informatius fora de l’espai autoritzat dificultant la
circulació de les persones sobretot a la zona de domini públic marítim terrestre.
No havent més assumptes dels què tractar, el President, essent les 15:15 h hores del
dia indicat al principi, dóna per aixecada la sessió de la qual cosa, com a Secretària,
en dono fe.
La secretària de la comissió

Regina
Sánchez
Niembro

El president de la comissió
Firmado
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