
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA  

Dijous 23 de juliol de 2009 

El Ple municipal recull la queixa del veïnat de la Discoteca 4  
L’ajuntament proposa a la propietat dos possibles e mplaçaments alternatius 
 
L’alcalde i el consistori van recollir ahir al vespre durant el Ple municipal el descontentament del 
veïnat de la Discoteca 4 en relació a les molèsties que els ocasiona aquesta activitat privada. 
En aquest sentit, l’alcalde Francesc Deulofeu va deixar clar que “entenen el seu patiment i 
des de fa mesos treballen per intentar solucionar-h o”  i va recordar que és una situació 
perpetuada des de fa més de 20 anys.   
 
Des que aquest consistori n’és coneixedor, a finals de febrer de 2009, l’ajuntament s’ha reunit 
en 8 ocasions amb una comissió de veïns, Policia Local i Mossos d’Esquadra;  3 d’aquestes 
reunions també amb la presència dels administradors de la discoteca.  
 
A partir d’aquestes reunions, l’Ajuntament ha tirat endavant diferents accions que han servit per 
atenuar les molèsties: 
 

- Increment del servei de vigilància a la zona, tant per part de la Policia local com dels 
Mossos d’Esquadra 

- Revisió del compliment de la llicència d’activitats, es van detectar algunes anomalies 
menors i se’ls va requerir  l’adequació 

- Realització de diversos estudis de sonometria que confirmen que se sobrepassa el 
límits permesos i  s’ha iniciat expedient sancionador per no compliment de normativa i 
se’ls han requerit mesures correctores i la seva acreditació davant l’ajuntament 

- Inspecció d’aforament per part de Mossos d’Esquadra  
- Acord amb els administradors per no permetre la sortida de gots al carrer 

 
 
Amb tot, l’equip de govern es proposa seguir amb les reunions i millores practicades i estudiar-
ne de noves i aconsella a la propietat considerar la conveniència de traslladar-se a un 
emplaçament més idoni. El pla general contempla l’emplaçament de locals d’oci d’aquestes 
característiques al Molí de les Planes i al centre comercial Altrium.  
 
 
 
Les entitats consideren que la Mostra va ser un èxi t i en demanen la seva 
convocatòria anual  
 
Una quarantena de persones representants de 30 entitats del municipi van participar 
dimarts a la Rectoria Vella a la reunió de valoració de la Mostra d’entitats del passat 27 
de juny. Els assistents van coincidir en què la Mostra va ser un èxit i que cal repetir-la 
cada any. Les entitats van valorar molt positivament el fet que la trobada no només 
servís perquè la ciutadania conegués millor el teixit associatiu celoní sinó també per 
establir contacte i nous vincles de col·laboració entre associacions. En aquest sentit, 
per exemple, van proposar organitzar activitats conjuntes a la propera Mostra. Entre 
les millores plantejades, van proposar avançar-la unes setmanes en el calendari, per 
evitar la calor i plantejar una més gran difusió.  
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