
ANNEX: PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL

El Grup Municipal/L'Entitat                                                                                                                                per mitjà 
del seu representant i de conformitat amb el previst a l’article 16 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió 
plenària de 31 de maig de 2018, sotmet a la consideració de la Junta de Portaveus la següent MOCIÓ per 
la seva aprovació pel Ple municipal.

Títol de la moció:

Motius en què es fonamenta la proposta de moció



ANNEX: PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL

Per aquests motius proposa al Ple municipal el següent  ACORD:

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament Atendre el dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i 
gestionar el servei corresponent

Exercici de drets dels 
interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, 
presencialment a les oficines d’atenció ciutadana, adreçant-vos al 
correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 
Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data: 

[Signatura del representant o del/s portaveu/s] 
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	Quadre de text 1_2: 14 de Desembre de 2022
	Titol MOCIO: Soroll nocturn. Per un centre ciutat digne, pacifiquem l’espai públic
	NOM GRUP ENTITAT: AV CENTRE MERCAT
	Text1: Sol·licitem que, davant del que hem exposat , el Ple de l'Ajuntament elabori un pla que contempli mesures d'aplicació immediata d'acord amb el marc legal citat i els recursos i serveis de la pròpia Administració per tal de fer compatible les activitats dels locals d'oci nocturn i restauració del centre de la ciutat amb el dret al descans dels veïns i veïnes i la pacificació de la ciutat en horaris nocturns. 
	Fonoments MOCIO: 1.- Des de la fi de les restriccions degudes a la Pandèmia, a les ciutats de Catalunya i en concret a la nostra ciutat Sabadell han anat sorgint problemes de convivència i queixes dels veïns derivats dels soroll nocturn als principals carrers i places (plaça Sant Jaume, carrer Sant Quirze, Sant Cugat, Torres i Bages, Osca, Advocat Cirera, Borriana, Fortuny i molts d'altres fins a la plaça Marcet) causats per les persones que surten dels bars, restaurants i discoteques. Els veïnats pateixen nits sense descans plenes de soroll, baralles al carrer, danys provocats pels usuaris al mobiliari urbà i vehicles de la zona, i pixarades als portals. A més, les aglomeracions en espais de pas impedeixen als residents poder-hi passejar i accedir als habitatges o aparcar. Recentment, el ple l'Ajuntament ha aprovat la Modificació Puntual del Pla General municipal d'Ordenació de Sabadell que permet revisar i actualitzar la definició de l'ús recreatiu i regular la implantació de les activitats que s'hi adscriuen, entre les quals bars musicals i discoteques. En general valorem que és una bona proposta i desitgem que els nous criteris es puguin aplicar als locals en funcionament causants de la problemàtica que pateix el centre ciutat. Entenem que la ciutat, i sobretot el jovent, necessiten una zona d'oci, de cultura i lleure adequats, però aquest dret no pot passar per sobre el dret al descans dels veïns. És de sobres coneguts que el soroll té efectes en la salut emocional i psicològica i pot produir trastorns del son i malalties cardiovasculars.  2.-Som coneixedors de la normativa legal que és d'aplicació com la LLei 11 /2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d'agost, que desplega la llei (Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives) i també l'Ordenança( Municipal reguladora del soroll i les vibracions de Sabadell ( Publicada al BOP en data 15 de febrer de 2011). Aquestes normes regulen, entre altres coses, les obligacions que tenen les administracions públiques, és a dir l'ajuntament i les que tenen els responsables dels bars, restaurants i discoteques per garantir la convivència pacífica entre les activitats recreatives i els ciutadans que viuen a prop dels llocs on es duen a terme les activitats d'oci nocturn. . - Concretament l'article 2.3 de la Llei 11/2009 responsabilitza a les "les autoritats, les administracions competents i les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives" a garantir:a) La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants i els usuaris dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives i la resta de ciutadans, especialment els que viuen a prop dels llocs on es duen a terme aquestes activitats, amb ple respecte als drets d'aquestes persones. . - En el 3.4 es diu que les administracions a les quals aquesta llei atribueix competències, sens perjudici de les accions sancionadores que corresponguin, han d'oferir actuacions i serveis de mediació entre consumidors d'oci i titulars d'establiments oberts al públic i les persones que hi viuen a prop, a fi de resoldre per aquesta via situacions de conflicte veïnal i d'evitar riscos per a la convivència.  - En l'article 8.3 de la mateixa Llei es diu que: Les administracions a les quals aquesta llei atribueix competències han d'informar les persones i entitats interessades i atendre llurs queixes i reclamacions sobre les molèsties ocasionades pels establiments oberts al públic i sobre eventuals actuacions o inactivitats administratives amb relació a aquests establiments. . - Té especial rellevància l'article 37 en el que es contempla l'Extinció de les llicències i les autoritzacions que en el seu apartat 2 diu: Les llicències i les autoritzacions poden ésser revocades en els supòsits següents: b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van determinar l'atorgament de les llicències o autoritzacions, o si en sobrevenen altres de noves que, en el cas d'haver existit, n'haurien comportat la denegació. .- Per la seva banda el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives contempla una important quantitat d'actuacions possibles tant per part de les administracions com pels responsables dels establiments per minvar els efectes molestos d'aquest tipus d'activitats.  3.-Nosaltres considerem segons hem exposat al començament de la moció que presentem, que actualment no està garantida la convivència pacífica amb els ciutadans que viuen a prop d'aquests establiments (article 2.3 de la Llei). Els veïns afectats hem presentat queixes orals i per escrit que han de ser atesos tal com es preveu en l'article 8.3 de la llei. En tot cas, considerem també que han sobrevingut noves circumstàncies que haurien portat a la denegació de l'autorització d'aquests locals (article 37 de la llei). La prova més clara d'aquesta afirmació és la incompatibilitat de la nova normativa municipal amb l'activitat, l'horari, l'ubicació, aforament i els efectes molestos que tenen aquests locals actualment. 
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