
COMISSIÓ  DE  TREBALL  PER  REDUIR  L’IMPACTE  DEL  SOROLL
PRODUÏT PER LES INDÚSTRIES DEL POLÍGON INDUSTRIAL PLA
DE LLERONA 

Data: Dimecres 24 de març de 2021 de 19h a 20h, format online (zoom)  
Organitza: àrea de Participació i Relacions Ciutadanes
Àrea competent en la matèria: àrea d’Activitats

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i validació de l’acta de la sessió anterior.
2. Accions realitzades per l’Ajuntament durant l’últim mes.
3. Instància presentada per part de la Plataforma Aturem la Contaminació a

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en data de 9 de març de 2021.
4. Torn obert de paraules.
5. Comiat de la sessió.
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1. Rebuda dels assistents i validació de l’acta de l’anterior sessió.

R.M.  fa la rebuda de les persones assistents a mesura que van entrant  a la sala
virtual.  Tot seguit pregunta si han rebut l’acta anterior i si  tenen algun comentari o
aportació. 

Tot seguit es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

2. Accions realitzades per l’Ajuntament durant l’últim mes.
  
E. P. exposa que l’Ajuntament s’ha reunit amb les dues empreses (Befesa i Ascable)
per explicar que ja s’han fet les sonometries i traslladar els resultats de l’informe. En
aquesta reunió també se les informa que en breu caldrà buscar un dia per parar la
seva activitat i poder fer mesuraments en la resta del polígon. (confirmar si aquesta
interpretació del que es va dir a la sessió és o no correcte) 

S. T. explica que es van analitzar l’informe amb el suport de Lluis Gallardo, i que s’ha
decidit  fer  un  mesurament  per  activitats  a  les dues empreses que més soroll  fan:
Befesa Aluminios i Ascable.

� Primer, es va anar a l’empresa Ascable per mostrar els resultats de l’informe, ja
que una part del soroll que produeix Ascable és penalitzable. L’empresa des
del primer moment va mostrar la seva voluntat per començar a treballar i trobar
alguna solució o manera de minimitzar aquests sorolls.

� En segon lloc, es va visitar l’empresa Befesa. Tot i que l’empresa no superava
els límits establerts, van comentar que estaven treballant per reduir el soroll i
que s’havia plantejat fer un canvi de portes per augmentar el gruix d’aquestes i
reduir  l’impacte del soroll.  L’empresa va confirmar a l’Ajuntament que en un
mes es portaria a terme aquest canvi.

A més del canvi de portes, Befesa volia incorporar alguna pantalla al pati per tal de
reduir  aquest  soroll.  Des de l’Ajuntament es va deixar clar  que es vol  treballar  de
manera conjunta amb les empreses i escollir quines opcions són les més adients per
reduir el soroll. Les empreses van informar que estan d’acord amb aquesta manera de
treballar i compartiran tota la informació dels estudis o canvis a l’Ajuntament.

En tot cas, s’han mostrat molt col·laboradors i motivats per millorar la situació actual. A
partir  dels resultats de l’informe estan mirant  quins dies s’arribava a un soroll  més
elevat i quines eren les activitats que es portaven a terme per poder fer una millor
avaluació i implantar mesures. 
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E. P. exposa que s’està a l’espera d’acordar la visita amb la Diputació i amb l’empresa.

S. T.  explica que arran de les queixes, dels vídeos, les instàncies, etc. es va enviar a
la Generalitat tota la informació perquè fossin conscients  que hi havia un malestar
general  dins  de  les  Franqueses.  Per  aquest  motiu  la  Generalitat  ha  realitzat  una
inspecció sorpresa a Befesa. L’Ajuntament no tenia coneixement d’aquesta inspecció,
però  s’han fet  arribar  els  resultats  i  tot  estava en ordre.  (a la  reunió  la  Sònia diu
Diputació,  s’ha  canviat  a  Generalitat  per  coherència  amb  altres  parts  de  l’acta.
Comprovar si és correcte).

3. Instància presentada per part de la Plataforma Aturem la Contaminació a
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès del 9 de març de 2021.

R.M. Abans d’entrar a parlar directament de la instància presentada per part  de la
Plataforma Aturem la Contaminació, es considera pertinent recordar els objectius i les
atribucions pels que es va crear la Comissió de Soroll.

� Promoure el benestar, la qualitat de vida i la protecció de la salut dels veïns i
veïnes de les Franqueses.
� Iniciar  un diàleg amb les empreses situades en el Polígon Industrial  Pla de
Llerona generadores de contaminació acústica.

� Establir  un  règim  d’intervenció  administrativa  constant  per  tal  de  reduir  els
sorolls i vibracions d’aquesta zona del municipi. 
� Posar  en  comú  la  documentació  aportada  i  les  propostes  realitzades  pel
membres integrants de la Comissió.
� Realitzar un seguiment i avaluació de les propostes realitzades per la Comissió
� Altres aspectes que la mateixa Comissió decideixi.

La finalitat de la Comissió de sorolls va ser sumar esforços amb els veïns i veïnes de
les Franqueses del Vallès per fer front a un problema que afecta el benestar i qualitat
de vida de la seva població. 

Aquesta Comissió es concep, doncs, com un espai de participació i transparència per
treballar de forma cooperativa un problema comú que ens afecta com a societat. La
reflexió,  el  diàleg i  la  construcció conjunta d’alternatives ha estat  sempre entre els
principis i fonament d’aquesta comissió. 

Per aquesta raó és important establir  ponts de confiança i treball  conjunt  entre les
persones que formen part de la Comissió. Des de l’Ajuntament així s’ha fet establint
reunions mensuals i informant sobre totes les accions que es van realitzant. 

Finalment, fer esment als principis de la Comissió:

� Transparència en l’intercanvi d’informació: 
� Compartir  amb la comissió les accions que es realitzen amb la idea de

sumar esforços i treballar conjuntament. 
� Confiança mútua:

� Establir  un espai de confiança amb un objectiu comú, el  benestar de la
població de les Franqueses del Vallès.

� Esperit  per  resoldre  les  opinions  o  els  interessos  contraposats  de  forma
dialogada, serena i cooperativa. 
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� Els  conflictes  que  puguin  aparèixer  no  són  negatius  en  si  mateixos,  al
contrari, ens poden ajudar a avançar en un objectiu comú. 

� Ganes d’avançar i buscar solucions.

M.V. comença la seva intervenció donant les gràcies a la R.M. per la seva exposició i
per recordar els principis que guien la constitució i funcionament de la Comissió. 

Tot  seguit  passa  a  detallar  algunes  dades  relatives  a  la  instància  presentada:  la
instància presentada anava acompanyada de 555 firmes, 349 són de persones que
viuen  dins  del  municipi  (63%).  Aquestes  349  firmes  corresponen  a  255  famílies.
Algunes estaven repetides o eren de menors d’edat.

D’aquestes 349 firmes un 11% són de Bellavista, un 3,5% de Corró d’Amunt,
un 1% que són de Marata. Sumant les firmes de Llerona i Corró d’Avall (zones
més afectades) representen el 84%  de les firmes. A aquestes 349 persones o
255 famílies se’ls hi farà arribar una resposta.

Dit això, recorda que la Comissió és un espai de participació on les persones que en
formen part tenen un objectiu comú, reduir el soroll. Aquest és un objectiu que només
s’aconseguirà si es va junts, de la mà.  Per tant,  es considera que aquests temes
s’haurien de tractar durant les reunions, o com a mínim informar d’ells. 

Transmet que no només l’Ajuntament ha de ser qui aporti informació, sinó que tots els
seus  membres  també  han  de  compartir  totes  aquelles  informacions  que  siguin
pertinents pel tema. 

A.G. Passa la paraula a E.P. per tal que pugui compartir i explicar el contingut i raó de
ser de la instància presentada per la Plataforma

E.P. agraeix  a R.M.  la  seva exposició sobre els  objectius  de la  Comissió  i
felicita l’Ajuntament per la seva creació. Exposa que la recollida de firmes mai
s’ha amagat i que va començar molt abans de la creació de la Comissió. De fet,
s’ha publicat a diversos mitjans. 

Considera que tot suma i dona més força per a que l’Ajuntament pugui pressionar a les
empreses generadores de soroll. És una queixa directa de la ciutadania i dona força a
la reivindicació. 

Les firmes corresponen a persones que viuen a les Franqueses o que no viuen però
treballen i també es veuen afectades per aquesta situació. O fins i tot, gent que ve a
passejar, però els afecta que els seus fills estiguin sentint aquest soroll.

En un altre ordre de coses, també explica que va demanar l’informe de la Diputació per
treballar sobre ell. Li sorprèn que per demanar aquest tipus de documentació s’apliquin
taxes quan s’està treballant de manera conjunta i transversal. No és per l’import en si,
que acaba sent  una quantia  molt  baixa,  sinó pel  fet  de demanar aquesta taxa als
membres de la Comissió.

M.V. Dona resposta als dos temes que ha presentat l’E.P.:
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� En quant a la instància, comenta que, segons el seu parer, és un tema que
caldria haver tractat a la primera o segona sessió de la Comissió. A més, li
sorprèn algunes de les publicacions que s’han fet a diaris amb informació que
no s’ajusta a la realitat. Tot plegat dificulta que es pugui treballar de manera
fluida i transparent. Finalment, fa constar que algunes de les reclamacions que
s’han fet a la instància corresponen a accions que ja s’estan portant a terme. 

Tot seguit  passa a llegir  diferents apartats de la instància presentada per la
Plataforma la qual s’adjunta a la present acta. 

� Pel que fa al segon tema, la documentació i aplicació de taxes, s’ha demanat
informació a Secretaria. A la Comissió es poden compartir documents, però no
es poden entregar, només en el cas que els documents formin part de l’ordre
del dia. L’estudi que es va sol·licitar, encara no s’havia treballat i per tant, no
formava part de l’ordre del dia. Així i tot, considera pertinent que les persones
que formen part de la Comissió puguin comptar amb aquests documents de
forma gratuïta. 

          4. Torn obert de paraules 

S.C. vol  agrair  a  la  Comissió  els  avenços  que  s’estan  produint,  i  què  el  sorprèn
gratament que les empreses cedeixin en els requeriments. Remarca la importància de
què el seguiment d’aquestes millores es puguin fer a través d’alguna persona de dins
de la Plataforma per poder donar fe de tot el que s’està fent. 

La informació que es té és rigorosa, i confia que aquests estudis es compartiran amb
tota la Comissió. Sobre el tema de taxes exposa que estan acostumats, però, que no
hauria de ser així. Comparteix opinió amb l’E.P. que aquest cost podria ser 0, i explica
que en alguns ajuntaments així és.

Explica que vol continuar formant part de la Comissió, i felicita l’Ajuntament per com
s’està gestionant el treball.  Exposa que quan tingui alguna cosa a dir sobre alguna
queixa farà la seva instància personal com a entitat i es requeriran els documents que
faci falta, en aquest cas no ha requerit l’informe perquè encara no era públic.

En referència a les firmes opina que l’E.P ho ha explicat prou bé i que es va començar
abans de formar la Comissió.  Totes les firmes són importants, encara que es visqui
més amunt o més avall i donat que l’Ajuntament ha manifestat que donaria resposta de
manera individual considera que aquest tema ja quedaria resolt.

Per part de l’entitat voldria agrair la feina que s’està fent, i poder participar en la revisió
d’aquestes mesures que s’estan portant a terme dins de les empreses. 

P.D. exposa que no és tan important si l’Ajuntament s’ha apuntat el “tanto” o no, sinó,
que s’han recollit firmes per sumar forces per tal d’arribar a canviar la situació.
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E.P. comenta que les persones que han patit el soroll aquest estiu, no volen que es
torni a repetir  i  volen buscar alternatives i accions per sumar. Aquesta recollida de
firmes es va informar per diferents grups de WhatsApp i altres mitjans. Reitera que
l’objectiu és sumar i donar força a l’Ajuntament. 

Exposa que des del setembre de l’any passat Befesa va comentar que posarien unes
portes i que encara estan esperant, però que si es presentés un estudi acurat on es
recollissin les mesures que es portaran a terme, seria molt millor. 

Finalment,  prega que s’informi  de com s’han de demanar  els  diferents  documents
informatius.

M.R. comenta  que  tot  allò  que  tingui  a  veure  amb  la  participació  ciutadana  dins
d’aquesta Comissió suma. Dona suport als comentaris de l’E.P. i P.D., i vol transmetre
que des de la Plataforma no s’ha volgut destruir, sinó sumar i tirar endavant. Sol·licita
que si es disposa d’informació o de documents per part de l’Ajuntament es comparteixi
tot, per poder posar-se a treballar en propostes, accions i preguntes.

M.V.  en resposta a P.D., recorda els objectius pels quals es va constituir  aquesta
Comissió  i  fa  èmfasi  en  la  necessitat  de  treballar  conjuntament  per  aconseguir
l’objectiu  de  reduir  el  soroll.  Exposa que ella  també pateix  aquest  soroll,  i  que va
recollir  signatures fa temps.  De  fet,  la  constitució  d’aquesta  Comissió  respon a  la
necessitat  de  donar  resposta  a  un problema que fa  molt  temps que arrossega  el
municipi. Per a que això sigui possible tota la informació s’ha de posar damunt la taula
per poder-la treballar de manera conjunta. 

Pel que fa a la sonometria explica que tot està en mans dels tècnics de la Diputació i
de l’Ajuntament, però que s’ha d’actuar segons l’experiència del Ll.G. i el seu consell,
per no haver de tornar endarrere en cap actuació.

Informa que la documentació no serà un problema, però que no es pot compartir fins
que el tècnic l’hagi revisada i hagi tret la informació protegida.

M.L. considera que hi ha una incongruència entre la Diputació i la Generalitat en els
informes elaborats. 

M.V. puntualitza que una cosa són les sonometries de la Diputació, i altres la inspecció
de la Generalitat a Befesa, no de sorolls, sinó d’emissions de l’aire. Aquest informe
afirma que aquest últim punt està correcte. 

M.L. vol saber exactament el que la Generalitat ha avaluat de l’activitat de Befesa, i es
pregunta d’on provenen tots aquests fums.

R.M. recorda que la sessió s’està allargant més del temps estipulat i que donarà pas
als torns de paraules demanats i tot seguit finalitzarà la sessió. 

E.P. demana que es pugui revisar aquest informe, per examinar-lo en profunditat. Es
pregunta si només s’ha fet una revisió visual de les emissions.

M.V.   explica que la Generalitat encara no ha enviat l’informe i que només compten
amb una foto de l’avaluació final. Des de l’Ajuntament es demanarà  més informació a
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la  Generalitat  sobre  aquest  informe.   Tot  i  això  explica  breument  quin  és  el  seu
contingut. 

E.P. exposa que segurament l’informe es publicarà d’aquí a poc, però que encara no
està disponible.

M.V. reitera que quan es disposi d’aquest informe es compartirà.

S.C. exposa que li agradaria que aquesta informació estigui disponible per a tots, i que
la inspecció l’ha passada segons els mètodes que utilitzen, però no de les emissions
que surten de les xemeneies. Reitera el seu interès per crear una taula ambiental i
tractar aquests temes.

P.D. transmet que l’Ajuntament hauria de revisar i fer públic quina resposta es dona a
la recollida de firmes.

X.P. demanda que en pròximes reunions pugui participar el tècnic de la Diputació per
compartir la informació de primera mà i per poder aprofundir més quan estiguin els
resultats del procés i les mesures.

G.Ll. pregunta que si del tema Xarxa Natura 2000 s’ha esbrinat alguna cosa.

Ll.G. exposa que es va posar en contacte amb el Gabinet que s’encarrega d’aquest
tema i  que li  va  comentar  que de  la  part  de  la  Xarxa  Natura  que passa  per  les
Franqueses, no s’ha fet res. S’ha estudiat  el  soroll  que afecta al riu Congost quan
passa per Granollers, el soroll del camp de futbol i la seva afectació el riu, però dins de
les Franqueses no s’ha treballat res.

G.Ll. considera que això no significa que no afecti, sinó que fa falta estudiar-ho. 

Ll.G. continua explicant que l’estudi es va fer sobre com afecta el soroll del camp de
futbol a la Xarxa Natura del riu Congost. No tenen informació de com afecta la zona de
les Franqueses

G.Ll. respon que si el camp de futbol afecta la Xarxa Natura, doncs el soroll de les
empreses de la Llerona que és més fort, segurament també afecti.

Ll.G. explica  que ell  no  ho sap,  però  que  si  l’Ajuntament  dona  permís  es  podria
estudiar aquesta proposta. 

R.M. confirma que s’ha recollit la proposta de la Glòria Lloreda.

5. Propera sessió i comiat de la reunió

R.M. dona per finalitzada la reunió i agraeix la participació i la voluntat de diàleg de tots
els participants.
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