
 

 

 

  

Xarxa Vendrellenca 

Proposta de millora 
Sol licitud d’ instal·lació de pantalles contra el soroll a                                
l’ urbanització Torreblanca 
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       El Vendrell, 28 d’Agost   de 2016  

 

Expedient 000300 003  

 

Des de la Xarxa Vendrellenca que està composada per les Associacions de Veïns 

del municipi de Vendrell de: Torreblanca, Carretera de Valls Nord, Sant Ramón 

de Comarruga, Millorem El Francàs i El Tancat III  a més del Col·lectiu 

d’Aturats del Baix Penedèsi en benefici del comú, presentem aquesta proposta 

als grups del Ajuntament.  

Exposició de motius 

Aquesta zona concentra un alt  volum de transit rodat durant el dia i la nit,  

procedent tant de la C32 capa la AP7 com de la N340 per incorporar-se a la 

autopista; això fa que algunes àrees de l’ urbanització  estiguin  exposades al soroll 

dels vehicles, que constantment passen per la carretera  i accés a l’autopista AP7, 

fent difícil el descans de les persones que en alguns punts de l’ urbanització viuen, 

i obligant-los a l’estiu a tenir tancades les finestres, els punts mes conflictius que 

ens han trames a traves de la Associació de Veïns de Torreblanca son el carrers 

Alps i  Pardal. 
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Tenint en compte que la contaminació acústica de la zona esta dificultant el 

descans veïnal, i ates que la associació de Veïns de Torreblanca forma part de la 

nostra organització, amb el acord de la seva junta directiva i amb el suport de totes 

les organitzacions que composen la Xarxa Vendrellenca, hem redactat la següent  

proposta per tal de que es sol·liciti  al Ple municipal una proposta que garanteixi el 

descans dels veïns a traves de la aprovació de la nostra proposta, que haurà de 

servir per que es prenguin les primeres mesures, per part de l’ Ajuntament,  per tal 

de arreglar els problemes de soroll que te l’ urbanització.  

Les raons per les quals la portem al Ple municipal i no la presentem com a 

proposta al SAC, es per que volem situar el problema i que quedi constància a 

l’acta del Ple municipal si la proposta queda aprovada; que el Govern local es 

posarà a treballar en la nostra proposta per tal de solucionar el problema.  

 

Proposta de Moció  

L’ urbanització Torreblanca esta situada a la confluència de la rotonda de la N340 

amb l’accés d’entrada i sortida de la AP7 i la C32 dintre del nostre municipi. 

Aquesta zona concentra un alt  volum de transit rodat durant el dia i la nit,  

procedent tant de la C32 capa la AP7 com de la N340 per incorporar-se a la 

autopista; això fa que algunes àrees de l’ urbanització  estiguin  exposades al soroll 

dels vehicles, que constantment passen per la carretera  i accés a l’autopista AP7, 

fent difícil el descans de les persones que en alguns punts de l’ urbanització viuen, 

i obligant-los a l’estiu a tenir tancades les finestres, els punts mes conflictius que 

ens han trames a traves de la Associació de Veïns de Torreblanca son el carrers 

Alps i  Pardal. 

Per aquest motiu, des de la Xarxa Vendrellenca que està composada per  les 

associacions de veïns del municipi de Vendrell de: Torreblanca, Carretera de 

Valls Nord, Sant Ramón de Comarruga, Millorem El Francàs, El Tancat III i a 

més el Col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès, des de el nostre grup (posar els 

grups)   instem al Ple de la Corporació a aprovar aquestes mesures. 

 

1. Que el departament d’urbanisme  insti al Ministeri de  Foment per ficar 

tanques contra el soroll en l’accés a la AP7 que discorre paral·lel al carrer 

Alps i al voral del la N340 davant del carrer Pardal. 

Zones amb queixes de soroll  



        Xarxa Vendrellenca  
 
    

Página 3 de 3 

“Fem Xarxa, per construir entre tots” 
 

 

2. Que s’ ens informi per escrit de la resposta del Ministeri de Foment  a la 

Regidoria d’Urbanisme.  

 

 
 
Informació per als grups de l’ Ajuntament 
 
Per finalitzar dir-vos a tots els grups que heu rebut aquesta proposta, que per 
qüestions de  transparència hauríeu de saber, que l’en enviat als següents grups 
de l’Ajuntament  CIU, PSC, ERC, Si es Pot, Som Poble, Partit Popular, 
Ciutadans. 
 
Per la presentació al Ple,  donat que s’envia a varis grups del Ajuntament creiem 
que el mes adient es que la presenteu conjuntament,  per això us invitem a  que 
parleu entre vosaltres i arribar a un acord entre tots pel be comú. 
 
Us agrairem que ens informeu i us informeu  de la decisió presa per vosaltres, 
en aquest tema com abans millor i des de la Xarxa Vendrellenca us donem com a 
data de tancament per d’esmenes 16 de Setembre, recordant-vos que hauran de 
ser aprovades per el major nombre de grups i per nosaltres.   
 
Feu el que a tots els grups us agraïm el vostre temps i la vostra col·laboració 
 
 
Per qualsevol consulta  o reunió podeu trucar. 
664287541  
Antonio Garcia Leal  
Portaveu de la Xarxa Vendrellenca  

 


