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Dijous, 4 d'agost de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

En data 25 de juliol de 2016 el Ple de la Corporació va adoptar entre d'altres l'acord següent:

"PRIMER.-  Desestimar  els  escrits  d'al·legacions  presentats  durant  el  tràmit  d'informació  pública  pels  següents 
interessats:  Sr.  Miguel  Isturiz  Aldaz  (registre  d'entrada  núm.  2016014446,  de  25-05-2016);  Federació  De  La 
Coordinadora D'Entitats Juvenils I Culturals De Vilanova i La Geltrú La Sala (representada pel Sr. Miquel Alcaraz Grifell,  
registre d'entrada núm. 2016017706, de 28-06-2016) i Candidatura D'Unitat Popular De Vilanova (CUP) (representada 
per la Sra. Marta Jofra Sora, registre d'entrada núm. 2016017780, de 28-06-2016), d'acord amb els informes jurídics 
d'al·legacions incorporats a l'expedient, i que es ressenyen a la part expositiva de la present resolució.

SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l'article 16 apartat 5è de l'ordenança municipal reguladora del soroll i 
les vibracions, quedant redactat de la següent manera:

"Article 16 Activitats festives i altres actes a la via publica.

1. Les revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o d'altres manifestacions populars a la via pública o en altres 
àmbits  d'ús  públic  o  privat  a  l'aire  lliure,  així  com  els  actes  cívics,  culturals,  reivindicatius,  esportius,  recreatius 
excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització 
municipal expressa, la qual ha d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a 
la via pública segons la zona on tinguin lloc.

2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d'assegurar que el nivell sonor màxim no 
superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana 
més exposada.

3.  En els  casos  que es  consideri  oportú,  l'ajuntament  pot  exigir  la  instal·lació  d'un  limitador-enregistrador  o  altres 
mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d'immissió.

4.  En  cas  d'incompliment  de  les  condicions  i  mesures  establertes  als  apartats  anteriors,  i  sens  perjudici  de  les 
responsabilitats que es derivin de la infracció, l'ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de 
l'activitat.

5.  Atenent a la seva singularitat dins el municipi quedarà en suspens temporalment el compliment dels objectius de 
qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat acústica i en la legislació sobre protecció contra 
la contaminació acústica i restant normativa de desplegament, en relació a activitats festives, culturals i socials de caire 
tradicional amb arrelament al municipi,  com la Festa Major, Revetlles de Sant Joan i Sant Pere, Festa Major d'hivern 
(Tres Tombs), el Carnaval, festes de barri així com d'altres activitats festives i culturals, o d'interès social, amb especial 
projecció cultural o de naturalesa anàloga, que tinguin un cert arrelament a Vilanova i la Geltrú per les singularitats 
pròpies d'aquest municipi. En aquest darrer cas, caldrà informe previ justificatiu del Servei

municipal de referència de l'acte i autorització expressa d'acord amb l'article 9 de la present ordenança, adoptant-se en 
tals supòsits les mesures necessàries per minimitzar l'impacte acústic."

TERCER.-  Publicar  el  present acord i  el  text  modificat  íntegre de l'article 16 de la referida ordenança de la forma 
següent:

a) Al tauler d'edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com el text íntegre de l'article modificat de  
l'ordenança.

b) Al DOGC, la referència del BOP on s'hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada. Posteriorment, caldrà 
trametre a l'Administració de l'Estat  i  a la de la Generalitat  de Catalunya, en el  termini de quinze dies,  l'aprovació 
definitiva d'aquesta modificació d'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta (arts. 56 LBRL, 145 TRLMC i 65.3 
ROAS). C
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QUART.- Notificar el present acord als interessats al·legants.

CINQUÈ.- Declarar que:

- Aquest acord que aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la publicació en el corresponent butlletí oficial.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

SISÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències 
defensar  els  drets  dels  ciutadans  i  de  les  ciutadanes  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  en  totes  aquelles  actuacions  de 
l'Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents."

La qual cosa es publica als efectes corresponents.

Vilanova i la Geltrú, 28 de juliol de 2016
El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet Sánchez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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