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Arxiven la investigació contra
l'Ajuntament de Calafell pels
sorolls de l'oci nocturn
El consistori celebra la fi de la causa i diu que "no abaixarà la guàrdia" a la zona de
pubs i discoteques

La zona nocturna de bars i discoteques del Carrer Monturiol | ACN

El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha arxivat provisionalment les
actuacions per una presumpta inacció de l'Ajuntament de Calafell pels sorolls provocats per l'oci
nocturn al carrer Monturiol. La justícia investigava el consistori per no haver complert les
indicacions fixades per una sentència prèvia, amb la qual l'obligava a resoldre les molèsties
generades per pubs i discoteques.
Tot plegat, té origen en la denúncia interposada fa tretze anys per una veïna de la zona. El
govern municipal ha celebrat la fi de la causa i ha destacat que la resolució demostra que ha fet tot
allò que se li indicava "per aconseguir la màxima convivència". L'executiu local avisa que "no
abaixarà la guàrdia" a la zona d'oci nocturn.

Aquest arxivament, fet públic pel mateix consistori, arriba un any després que la justícia també
arxivés la investigació per un delicte ecològic pels sorolls derivats del mateix carrer Monturiol. En
aquell moment, el jutjat del Vendrell va concloure que els exregidors de Medi Ambient Josep
Parera i José Antonio Jiménez van impulsar diverses mesures per pal·liar les molèsties. Pel que
fa a l'exregidor Rafel Solé, el magistrat va puntualitzar que no el podia investigar perquè havia
estat el responsable d'Urbanisme, sense competències en Medi Ambient.
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L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha assegurat que els dos arxivaments constaten que
l'Ajuntament "ha treballat bé", si bé ha subratllat que a partir d'ara "es mantindrà la mateixa
exigència, si no més". "L'arxivament de les actuacions no és un punt final, sinó una indicació que
cal seguir en la línia que ja portàvem i fins i tot intensificar-la", ha afegit Ferré a través d'un
comunicat.
El batlle ha destacat que els darrers anys l'Ajuntament ha reforçat el control sobre la normativa
que han de complir els locals i també la vigilància del consum d'alcohol per menors. També
remarca que hi ha més presència policial, s'han instal·lat càmeres de seguretat i s'han desplegat
campanyes informatives i cíviques.
Al mateix temps, segons el consistori, s'han "multiplicat" les denúncies i les sancions per
activitats incíviques als voltants del carrer Monturiol per haver fet una festa alcohòlica, orinar al
carrer, cantar o portar la música del cotxe a volum molt alt. L'Ajuntament apunta que està
impulsant un nou model de lleure nocturn al municipi, amb la redacció d'un pla que plantejarà
mesures per a un oci "saludable i respectuós".
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