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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:

02

Dia:

9 d’abril de 2021

Hora:

13:00h.

Lloc:

Videoconferència plataforma ZOOM.

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 grup
municipal ERC
Sr. Jose García González, en representació del grup
municipal PSC.
Sr. Antonio Cruz Lopez, en representació del grup
municipal Cs.
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.
El Sr. Josep M. Calvet Boronat, en representació del grup municipal JxCat no
compareix.
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.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Reunides les persones a dalt a relacionades es mostren conformes a l’aprovació de
l’acta anterior.

1/3

Exp.associat:AG24/G108/21/01
RSN/SBM

SEGON.- Valoració nova redacció art. 29 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’article 29 per tal que els assistents facin les seves aportacions.
La Sra. Regina Sánchez Niembro posa en coneixement de la resta d’assistents que
l’objecte de la reunió comissió és comentar els matisos introduïts en la nova redacció
de l’art. 29 proposat a l’anterior comissió.
L’anterior proposta era:
Article 29. Retirada de mobiliari sense autorització:
Si es detecta mobiliari en terrassa que no disposi d’autorització, la Policia Local
procedirà a advertir verbalment al responsable del mobiliari de l’obligació de la seva
retirada immediata de la via pública fins l’obtenció del corresponent títol habilitant si
s’escau, i aixecarà la corresponent acta.
Si no es pot contactar amb cap responsable del mobiliari es deixarà enganxina on faci
constar que s’ha de procedir a la seva retirada de forma immediata.
En cas que no es retiri el mobiliari, passades 48 hores de l’advertiment i sense cap
més tràmit, es retirarà d’ofici per part de la brigada municipal amb rescabalament de
les despeses generades al propietari.
El material retirat es dipositarà al magatzem municipal durant un termini d’un mes.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin reclamat, es consideraran residus i
seran destruïts o donats a entitats benèfiques o als serveis socials.
Es proposa el nou següent redactat:
Article 29. Retirada inmediata de mobiliari
L’ocupació de via pública amb taules i cadires requereix autorització prèvia municipal.
Si es detecta mobiliari en terrassa que en període immediatament anterior no hagi
estat autoritzada, la Policia Local procedirà a advertir verbalment al responsable del
mobiliari de l’obligació de la seva retirada immediata de la via pública fins l’obtenció del
corresponent títol habilitant, si s’escau, i aixecarà la corresponent acta.
Si no es pot contactar amb cap responsable del mobiliari es deixarà enganxina on faci
constar que s’ha de procedir a la seva retirada de forma immediata.
En cas que no es retiri el mobiliari, passades 48 hores de l’advertiment i sense cap
més tràmit, es retirarà d’ofici per part de la brigada municipal amb rescabalament de
les despeses generades al propietari.
El material retirat es dipositarà al magatzem municipal durant un termini d’un mes.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin reclamat, es consideraran residus i
seran destruïts o donats a entitats benèfiques o als serveis socials.
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L’objecte de la introducció d’aquest matís és que es vol incidir en que en la valoració
de noves autoritzacions per l’ocupació de la via pública els aspectes de seguretat i
compliment de la normativa vigent són especialment rellevants.
Traslladat aquest aspecte als membres de la comissió mostren el seu acord al
redactat.
El president de la comissió, el Sr. Guasch posa de manifest que la comissió resta
activa per properament tractar aspectes que es van comentar a la darrera comissió.
El Sr. Jose Garcia manifesta el seu acord a les modificacions introduïdes i reitera la
necessitat de tornar-se a reunir i realitzar modificacions en relació a la creació de
zones dins el municipi, d’acord amb informe d’incidències que va fer al seu dia el cap
de la policia i la valoració de l’increment de les sancions. És conscient que ara mateix
amb la situació d’emergència sanitària per la Covid-19 potser no és el moment més
adient però que en un futur no molt llunyà s’ha d’arribar a un consens en la modificació
d’aquests aspectes.
Pren la paraula el Sr. Antonio Cruz el qual vol manifesta el seu acord a la nova
redacció de l’article 29 i reitera d’acord amb l’anterior sessió la necessitat de 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.
El Sr. Miquel A. Marchal troba adient la nova redacció proposada per l’article 29 i resta
a disposició de la comissió per tractar els aspectes a concretar.
La Sra. Nuria Batet també manifesta el seu acord i proposa que de cara al juliol ens
tornem a reunir per tal de tractar els aspectes que no s’han concretat.
Per tancar la sessió s’acorda introduir la modificació proposada i es realitzin els tràmits
oportuns per a la seva aprovació al proper ple.
No havent més assumptes dels què tractar, el President, essent les 13:30 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
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