Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària CPLL/7

Consell del Poble de Llerona

Ordinària

Data

28 de setembre de 2020

Durada

Des de les 20.30 fins a les 22,45 hores

Lloc

Antigues escoles de LLerona

Presidida per

Montse Vila Fortuny

Secretària delegada

Mercè Gutierrez Corchado

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Montse Vila Fortuny

Si

Marina Ginestí Crusells, vocal

No

Imma Ortega Martí, vocal

Si

Carles Vila Fortuny, vocal

SÍ

Josep Pujol, vocal

Si

Isidre Roquerias Cassa, vocal

Si

Marta Camps Viñolas, vocal

Si

Ruben Aguilera Agusti, vocal

No

Pilar Donadeu, vocal

No

Marta Moline, vocal

Si
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0004 Data: 03/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA LLERONA

Montse Vila Fortuny (2 de 2)
REGIDORA
Data Signatura: 03/11/2020
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

merce gutierrez corchado (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble Llerona
Data Signatura: 03/11/2020
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

ACTA

Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada

Si

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

1. Informació sonometría empresa Befesa a càrrec de l’Àrea d’Activitats
Pren la paraula la senyora presidenta, Montse Vila, presenta a la regidora Regidora
de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats, Sònia Tenas i al tècnic de
l’àrea d’activitats Eduard Pérez, que informaran dels estudis de sonometria de
l’empresa Befesa.
Pren la paraula la regidora d’Activitats, Sònia Tenas, i comenta que la seva presencia
en la sessió del Consell del Poble de Llerona es per explicar i informar sobre els
problemes ocasionats per el soroll que l’empresa Befesa en la seva activitat causa als
veïns de les Franqueses. Reconeix que és cert que hi ha soroll, no es pot negar, i
s’ha de procurar que els paràmetres i límits de soroll no es sobrepassin.
Comenta que en relació a l’article publicat en el nou9 fa uns mesos referent a l’últim
informe de la inspecció ambiental integrada realitzada a l’empresa Befesa Aluminio,
SL on es posa de manifest incompliments en matèria de contaminació lumínica i de
sorolls i vibracions des de l’Ajuntament ens vam posar en contacte amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de rebre informació sobre aquests
incompliments.
Referent a l’incompliment de sorolls i vibracions, des de la Generalitat ens van
informar que es tractava de que l’empresa no havia acreditat el compliment de la
normativa vigent, això no vol dir que superessin els límits establerts per la normativa,
si no que no ho havien acreditat.
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A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia:

ACTA LLERONA

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 3 de febrer de 2020, l’acta
s’aprova per unanimitat.

Número: 2020-0004 Data: 03/11/2020

La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda
als assistents.

A partir d’aquí l’Ajuntament en el mes de febrer, requereix a l’empresa que aporti la
documentació necessària per tal d’acreditar el compliment de la normativa en matèria
de sorolls i vibracions i contaminació lumínica .
L’empresa presenta, en el mes de març, en aquest Ajuntament la documentació
sol·licitada aportant l’informe corresponent als mesuraments de soroll ambiental
realitzats a l’activitat per part d’una Entitat de Control Acreditada (EC-PCA). En
aquest informe s’exposa que el conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat
en període dia i nit establerts a l’ordenança.

Per part de l’Ajuntament s’informa que s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un
recurs tècnic per tal de fer una avaluació de soroll de l’activitat. A més a més s’està
estudiant altres alternatives com fer mesuraments continuats en la zona.
També s’explica en relació a la informació rebuda per part de veïns en format
fotografia i vídeo de sortides de fums i que tota aquesta documentació es fa arribar al
departament corresponent de la Generalitat en relació a la contaminació atmosfèrica.
Es comenta que es té coneixement que s’ha sol·licitat, per part de l’àrea corresponent
de l’Ajuntament, la instal·lació d’una unitat mòbil de mesura de la qualitat de l’aire.
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En el mes de setembre es va realitzar una visita a les instal·lacions de la empresa. En
aquesta visita l’empresa va informar que s’havia substituït la coberta d’una de les
naus per tal de millorar l’aïllament, també s’havia recobert uns motors disposats en el
pati. A més a més l’empresa comunica que està estudiant la possibilitat de modificar
les portes d’ una de les naus per tal de millorar l’aïllament.
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Atès que durant els mesos de maig i juny es van rebre queixes per part de veïns per
molèsties de sorolls provinents de l’empresa Befesa Aluminio, SL des de l’Ajuntament
es va contractar una Entitat de Control Acreditada (EC-PCA) per tal de realitzar una
sonometria en el que es considerava com el receptor més sensible (habitatge d’un
veí). En aquest informe s’exposa que el conjunt d’emissors no supera els objectius de
qualitat en període de nit establerts a l’ordenança.

ACTA LLERONA

En referencia a l’incompliment en matèria de contaminació lumínica, l’empresa ha
presentat en aquest Ajuntament escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat on
s’acredita el compliment al Decret 190/2015, de 25 d’agost, un cop s’han resolt els
incompliment marcats en la inspecció ambiental integrada.

5.-Torn obert de paraules.La senyora PRESIDENTA dóna pas a les intervencions.
Pren la paraula el senyor Josep Lluis Pujol i comenta que esta molt afectat per el
soroll que emet l’empresa Befesa, i que la mesura que es va fer de la sonometria
sortia 55,7 dB, i que va sol·licitar la documentació i no li han facilitat per part de
l’Ajuntament.
Comenta que la seva casa esta classificada com a zona B1 i creu que hauria de ser
com a A3. Davant d’aquesta afirmació el tècnic de l’Ajuntament Eduard Pérez
contesta que es classifica com a B1 perquè d’acord amb l’ordenança de sorolls i
vibracions esta afectada de forma directa per una infraestructura de transport, i per
aquest motiu obté aquesta classificació.

Pren la paraula la regidora d’activitats, Sònia Tena, i explica que no s’han aturat i que
es faran mes mesuraments més concrets, en dies i hores.
Es demana per parts dels assistents poder tenir accés a la documentació que es te a
l’Ajuntament sobre aquest tema. Davant aquesta petició la regidora d’activitats, Sònia,
suggereix que es presenti una instancia per sol·licitar la documentació a l’Ajuntament.
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Un altre veí manifesta que una sonometria feta en un sol dia, en un moment concret ,
no pot considerar-se que ja es compleix amb la normativa vigent respecte als sorolls,
doncs podria ser que en el moment que es fa l’empresa estigues treballant al 50 % o
al 25 % i no al 100 %. Proposa fer aquest estudi de sonometria continuat a diferents
hores i diferents dies per tal de tenir dades mes acurades i amb resultats més segurs.

ACTA LLERONA

Pren la paraula una veïna i proposa si es possible fer una modificació de l’ordenança
per tal que l’habitatge classificat com a B1 pogués passar a ser classificat coma A3.

Un veí comenta que quan es va fer la sonometria es va filtrar que es feia i l’empresa
ho va saber, i no havia d’haver estat així.
Intervé la presidenta del consell del poble la senyora Montse Vila i explica que en el
Ple es va preguntar i es va insistir molt de si es faria una sonometria i quan, per
aquest motiu es va filtrar.
Pren la paraula la regidora Imma Ortega Marti, del grup Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal, i manifesta que en relació als problemes que generen els
polígons industrials, exposa i demana a la regidora de l’àrea d’Activitats, Sònia Tena,
quin és el protocol a seguir per els veïns en cas de que s’activi l’alarma per risc
químic.
La regidora, Sònia Tena, respon que aquest tema es porta des de l’àrea de medi
ambient i que es consultaria per donar resposta.
Un altre veí creu que s’ha donat permís d’ampliació de l’activitat a l’empresa sense
que s’hagi resolt el tema pel que estem tots aquí, el soroll que emet l’empresa en la
seva activitat habitual.
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Es comenta també que no sempre l’activitat es fa al 100 % sinó que a l’estiu no
s’arriba al màxim de la seva capacitat.

Una veïna manifesta que l’empresa va sol·licitar una modificació substancial a l’any
2018 amb una declaració d’impacte ambiental. I manifesta perquè no es va demanar
un estudi acústic des de l’Ajuntament.

Pren la paraula la regidora d’activitats i comenta que s’ha parlat tant amb Ascable
com amb Befesa per tal de recordar que han de realitzar la seva activitat amb les
portes tancades per tal de disminuir el soroll. I es concreta que des de l’àrea
d’activitats es tornarà a sol·licitar.
També un veí comenta que la distancia límit de parcel·les en polígons industrials que
son de 5 metres per part de l’empresa Befesa no ho compleix, amb l’empresa que te
al costat (Arlex).
Una altre veí comenta que s’hauria de demanar amb més regularitat la unitat de
mesura de la qualitat de l’aire i que es traslladi a l’àrea corresponent perquè ho porti
a terme. També comenten que s’informi del resultat de la CO2 de l’últim informe que
es va fer al respecte.
Pren la paraula la regidora Imma Ortega Marti, del grup Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal i posa de manifest que hi ha un problema en relació al tema
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També es demana per part dels assistents a la sessió que es sol·liciti per part de
l’Ajuntament que l’activitat s’aturi per la nit. La regidora respon que van parlar amb
l’empresa i que l’activitat a partir de les 20 h disminueix la seva activitat i que els
divendres a partir del mig dia també.
La presidenta del consell del poble informa que el consell del poble de Llerona va
enviar, ja fa uns anys, un escrit a l’empresa Ascable i Befesa manifestant el neguit
dels veïns respecte del soroll que emetien i que es va aconseguir que el soroll es
reduís. També es va fer un estudi de sonometria. I manifesta que en cada sessió del
consell del poble es recull les inquietuds sobre aquest tema de les empreses i mes
concretament de Befesa i es transmet a les àrees corresponents .
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El tècnic de l’Ajuntament, Eduard Pérez, respon que l’empresa a l’any 2018 va
sol·licitar una modificació no substancial de l’autorització ambiental a la Generalitat i
aquesta va notificar la proposta de resolució a principis de l’any 2020. L’Informe públic
relatiu a la inspecció ambiental integrada presentat al Consell del Poble correspon al
Programa d’inspecció de l’any 2019 i efectivament surt el canvi no substancial
demanat al 2018, que no es exclusiu d’aquest informe i que també sortia a l’informe
de inspecció del 2018, però també surt el canvi substancial a l’any 2017 que es
mostrat al tècnic de l’Ajuntament el qual desconeix com es va tramitar aquest canvi
substancial ja que ell no era tècnic a l’Ajuntament en aquella època.

ACTA LLERONA

Una veïna manifesta que l’empresa va sol·licitar una modificació substancial a l’any
2018. L’empresa rep resolució de canvi substancial a l’octubre de 2017 i aquests son
incorporats a la seva Autorització ambiental. Alguns dels canvis que enumera la
veïna son increment en la producció anual de la planta mitjançant l’increment de dies
productius a l’establiment, incorporació d’una nova torre de refrigeració. Per poder
tramitar un canvi substancial l’empresa ha de realitzar un Estudi d’impacte ambiental i
en aquest sentit la veïna demana perquè en el moment de presentació d’aquest
Estudi d’impacte ambiental a l’Ajuntament, es va donar vist i plau sense demanar un
estudi acústic ja que hi havia maquinaria que anava a l’exterior.
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ACTA LLERONA

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta
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dels sorolls que provenen del polígon, per les diferents empreses establertes,
comenta que amb una sonometria puntual no es podem basar per dir que estan dins
la legalitat.
Proposa que l’Ajuntament destini una partida per que es pugui controlar
periòdicament tant el tema del soroll com el tema de la qualitat de l’aire. S’han de
buscar solucions concretes.
En demana que quines mesures de control es fan en relació als abocaments que
realitzen els camions que van a l’empresa Befesa, doncs la via esta tota plena de
restes de metall.

