Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
2 de setembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
PROPOSTA D’APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL ROCKABILLY DAVANT PAVELLÓ
JOAN ORTOLL I A LA PLATJA ( PASSEIG MARÍTIM SANT JOAN DE DÉU AMB CARRER
COSTA DAURADA ) DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE I APROVACIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT DE L’ACTE.

Identificació de l’expedient 7820/2019

Fets
1. En data 27 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local aprovà el contracte de
patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Raging Sea Rockin CO CB, per a la celebració
dels festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly pels anys 2018-19.
2. En data 25 de juliol de 2019 l’empresa RAGING SEA ROCKIN CO C.B amb CIF
B55690283 presenta al registre de l’Ajuntament de Calafell, amb número 23570/2019,
memòria de l’acte Festival Rockabilly 2019, a celebrar en carpes ( 20x50, 15x50, 20x15 )
ubicades davant Pavelló Joan Ortoll i carpa de 15x25 a la sorra de la platja ( carrer Costa
Daurada ) del 5 al 8 de setembre. L’acte consisteix en concerts de música dels anys 50,
exposició de vehicles, venda de roba i articles d’època. S’estima un aforament màxim de
900 persones.
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Expedient referent a l’aprovació de la celebració del festival Rockabilly del 5 al 8 de
setembre a les Carpes ubicades davant Pavelló Joan Ortoll i Carpa a la sorra de la platja (
Passeig Marítim amb carrer Costa Daurada ) i aprovació de les mesures de seguretat de
l’acte.

3. Que d’acord amb la legislació vigent, l’acte no estaria sotmès a Pla d’autoprotecció
segons article 46 del Decret 112/2010 i Decret 30/2015, per raó de l’aforament.
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4. Que el tècnic de protecció civil de l’Ajuntament de Calafell presenta informe de
proposta per la seva aprovació, el qual s’adjunta a l’expedient i és del contingut literal
següent:
“Informe sobre afectacions en matèria de Protecció Civil per l’acte ROCABILLY 2019.
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Fets

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Metadades

Classificador:Certificat -

Del 5 al 8 de setembre de 2019, és previst de realitzar un acte musical: activitats tipus
concursos de ball, carshows, mercats de roba i discos, atraccions i concerts gratuïts.
Davant les obres que s`estan realitzant al Pavelló Joan Ortoll, lloc on habitualment es
desenvolupava l`activitat fa del tot impossible la seva realització aquesta edició. Per tant
s`han contractat carpes de diferents dimensions per a poder realitzar l`acte amb totes les
garanties. L’acte disposa d’instal·lacions: escenari, carpes, zona de bar, ubicat a la sorra
de la platja, entre les carrers (pg Marítim de Sant Joan de Deu (alçada c/costa Daurada)
Carpa de 15X25)

L’horari general previst és:
-

Consta com organitzador RACING SEA ROCKIN CO CB. Es presenten com a responsables,
no consta document de responsabilitat, JOSE AGUILAR, JAIME MAGRIÑÁ SERRA
Fonaments de dret
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives
realitzats en espais oberts, estableix:
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-

Dijous, divendres, dissabte i diumenge de les 21:30 fins les 05:00 hores. (carpes
Joan Ortoll)
Dijous, divendres, dissabte i diumenge de 14:00 a 19:00 hores (a la sorra de la
platja)

1. A l’article 112, s’estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts
espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de
complir els requeriments d’aquesta i d’altres disposicions que els afectin, es trobin
en una de les circumstàncies següents:
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a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o
certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població
directament afectada.
b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d’horaris en què el seu
impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats,
de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.
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2. De plans d’autoprotecció, article 46. Obliga a disposar-ne als següents:
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-

Establiments de més de 500 persones. Fins a 2000 persones competència
local.

-

Espectacles i activitats, a l’aire lliure, no tancats, amb més de 1.000
persones. Fins a 15.000 persones competència local.

-

Espectacles i activitats, a l’aire lliure, tancats, amb més de 500 persones.
Fins a 5.000 persones competència local.

3. Disposar de memòria de seguretat, article 42. Per a tots els establiments i espais
oberts on es realitzin activitats recreatives musicals amb un aforament superior a
les 150 persones.
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Aquesta ha de disposar dels apartats següents:
-

Avaluació de riscos, ha de preveure les mesures per afrontar-los i altres
dispositius de seguretat que s’han de comptar.

-

Protocols d’intervenció pel personal de seguretat que garanteixi la capacitat
de reacció optima.

-

Sistemes de comunicació ràpida amb els serveis externs: policia, serveis
sanitaris i serveis d’intervenció, per afrontar els problemes greus.

-

Determinar els dispositius següents:


Assistència sanitària.



Vigilància de seguretat, control d’accés i sobre conductes
incíviques.



Condicions higiene i salubritat

4. Altres requisits són assegurança de responsabilitat civil, autoritzacions sobre ús i
dret, higiene i sanitat, i seguretat.

-

article 7, sobre l’obligació de l’autoprotecció, on estableix que les autoritats de
protecció civil (alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels
mitjans d'autoprotecció existents, en els termes de l'article 25.
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LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s’estableix el
següent:
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-

Article 13, sobre reducció del risc, on s’estableix: Les actuacions de totes les
administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els
són pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.

El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d’autoprotecció, estableix que són
obligats a de gaudir de pla d’autoprotecció, on són exigibles mesures mínimes
d’autoprotecció, entre altres, les activitats que tenen lloc en:
- Espais no delimitats amb un número de participants superior a 10.000 persones i
inferior a 20.000 persones, o aquelles que són considerats d’especial risc o que
presentin un risc significatiu.
- Espais delimitats amb un aforament de 1.000 a 2.000 persones.

Anàlisis de l’aforament de l’acte
L’activitat presenta una superfície d’uns 1.500 m2. ocupats per les instal·lacions i les
persones. El càlcul d'aforament (zona d'espectador dempeus 0,25 i 1 persones per metre
quadrat -DB SI-), resulta un aforament màxim possible de fins a 6.000 persones.
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Cal considerar els següents elements:
- La temporalitat de l’acte: principis de setembre i cap de setmana, tenint lloc en tres
dies. Cosa que, i en consideració a altres actes, suposa una menor presència de
públic.
La ubicació: sorra de la platja, vora del passeig marítim, front a zona urbana
central de Calafell platja, hi té lloc la immediata presència de les vivendes i de
establiment comercials i de restauració de diferent naturalesa (bars, restaurant,
comerços) amb ocupació de la via pública amb taules i cadires.

-

La temàtica de l’acte: rockabilly. És dirigit a un públic determinat, de manera que
l’aforament es configura en dues modalitats: públic permanent i públic de pas
amb una itinerància important.

D'acord amb la descripció presentada, es configura com una activitat musical a la lliure
concurrència, en espais oberts però delimitat, de fins a 900 persones d’aforament
màxim probable. L’acte estaria NO estaria sotmès a Pla d’autoprotecció d’acord amb
l’article 46 del D112/2010 i D30/2015, per raó de l’aforament.
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-

Es calcula un aforament màxim probable de vora 900 persones.
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També la disposició addicional quarta estableix la potestat d’elaborar, de conformitat amb
l’art. 3.3, per les activitats no sotmeses a pla d’autoprotecció, un protocol d’actuació
d’emergències on s’especifiquin aquelles mesures per gestionar qualsevol incidència que
els afecti.
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La memòria de seguretat ha d’observar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Anàlisi del risc.
Organització i direcció dels serveis de seguretat
Coordinació serveis de seguretat.
Supòsits d’actuació interna
Suport extern
Directori de comunicacions
Distribució de l’espai

A. ANÀLISI DEL RISC
A través de la valoració de la situació podem considerar la probabilitat i la severitat. La
probabilitat la considerem segons dades històriques.
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Extremadament estrany. No es coneix que hagi ocorregut fins ara.

Possible

Seqüència de fets o conseqüència estranya. Ha ocorregut alguna vegada, en
algun lloc.

Probable

No és gens estrany. Ha ocorregut en algunes ocasions.

Inevitable

És el resultat més probable i esperat, si es presenta el risc. Ocorrerà si hi ha
exposició al risc.

SEVERITAT
Lleu

Danys superficials al material. Molèsties a les persones. No afecta a la continuïtat
del l’acte.

Greu

Danys materials importants, lesions que requereixen tractament (cremades,
commocions, fractures menors....) No afecta a la continuïtat de l’acte.

Molt
greu

Destrucció del material o de la infraestructura, lesions greus (fractures majors,
amputacions, lesions múltiples), mort. Afecta a la continuïtat de l’acte.

D’acord amb aquestes definicions, i combinacions, els nivells d’estimació de risc resultant
són:
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La severitat, la considerem d’acord amb el resultat danyí dels successos.
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PROBABILITAT SEGONS ANÀLISIS HISTÒRICA
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PROBABILITAT

SEVERITAT
Lleu

Greu

Molt greu

Improbable

MOLT BAIX

BAIX

MIG

Possible

BAIX

MIG

ALT

Probable

MIG

ALT

MOLT ALT

Inevitable

ALT

MOLT ALT

EXTREM

TAT
La combinatòria ens presenta una classificació del risc associable a les emergències, i
determinable per afectació total o parcial.
NIVELL DE RISC

GRAU 2 O BAIX

POSSIBLE I LLEU

IMPROBABLE I GREU

GRAU 3 O MIG

IMPROBABLE I MOLT GREU

POSSIBLE I GREU

PROBABLE I
LLEU

GRAU 4 O ALT

POSSIBLE I MOLT GREU

PROBABLE I GREU

INEVITABLE I
LLEU
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GRAU 5 O MOLT PROBABLE I MOLT GREU
GREU
GRAU
EXTREM

6

INEVITABLE I GREU

O INEVITABLE I MOLT GREU

De l’anàlisi història consta resulta que els riscs més probables són a l’àmbit de la seguretat:
- Problemes d’ordre i altercats.
- Robatoris i furts
- Conductes incíviques associades a l’alcohol i altres influències de
substàncies entranyes.
- Lesions.
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GRAU 1 O MOLT IMPROBABLE I LLEU
BAIX

És de destacar que els darrers tres actes han ofert situacions d’alteracions d’ordre i baralles
de diversa consideració amb resultat de lesions que han estat tractades sanitàriament. Les
actuacions principals són per raons de seguretat pública en circumstàncies de baralles,
aldarulls, alteracions de l’ordre amb resultat de lesions, i atenció sanitària a les persones
per les lesions esmentades.
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Altres riscos, són:
Per accidents:
- Incendis o explosions
- danys personals i materials
Meteorològic:
- Forta pluja
- Fort vent
- Tempesta
- Temporal de mar

Ramon Ferré i Solé

RISC INTERN:
-

INCIDENTS D’ORDRE PÚBLIC: Derivat de les baralles, aldarulls i altres conductes
incíviques. Inevitable i greu. Risc molt alt (5).

-

INCENDI: Derivat del sistema elèctric. Possible i lleu. Risc baix (2).

-

ACCIDENT: Per situació accidental envers participant a l’acte, caigudes, contusions.
Probable i lleu. Risc mig (3).

-

ENFERMETAT SOBREVINGUDA: Per situació de malaltia sobrevinguda a participant o
persona externa present. Possible i greu. Risc mig (3).

-

RISC LABORAL: Derivat del muntatge de les instal·lacions, mecanismes, generadors,
electricitat. Possible i lleu. Risc baix (2).

-

ESTRUCTURA: despreniments d’elements, fractures, col·lapses i altres situacions envers
les estructures i instal·lacions que a més es poden projectar envers els participants i/o
públic. Possible i greu. Risc mig (3).

RISC EXTERN
-

METEOROLÒGIC: forta pluja, fort vent, inundacions. Possible i lleu. Risc baix (2)
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Sanitària:
- Malaltia sobrevinguda
- Sobreesforços
- Derivat del consum d’alcohol i afectació d’altres substàncies estranyes
(resposta associada a malaltia sobrevinguda)
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-

SOCIAL: avalots, tumults, desordres públics i altres contra la seguretat ciutadana.
Possible i greu. Risc mig (3).

CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES.

-

CONAT: SITUACIÓ QUE NO IMPLICA LESIONS GREUS A LES PERSONES NI DANYS
MATERIALS IMPORTANTS. LA SITUACIÓ NO AFECTA AL DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTE.

-

EMERGÈNCIA PARCIAL: SITUACIÓ QUE IMPLICA LESIONS GREUS UNA PERSONA O
MÉS, I DANYS MATERIALS IMPORTANTS. LA SITUACIÓ NO AFECTA AL
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE.

-

EMERGÈNCIA GENERAL: LA SITUACIÓ IMPLICA LESSIONS GREUS A VARIES PERSONES
I DANYS MATERIALS IMPORTANTS.

MITJANS MATERIALS DISPONIBLES
Dispositius d’acció contra incendis: extintors.
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Les emergències es classifiquen en:



Es disposarà com a mínim de dos extintors a l’escenari, d’eficàcia mínima 21 A113 B de 6 kg de pols polivalent.



Tots els mitjans de protecció contra incendis estaran degudament revisats i
estaran al dia de la revisions periòdiques corresponents.



Estaran senyalitzats tots els equips de prevenció contra incendis (extintors,
etc..), per mitjà dels cartells indicatius homologats.

MITJANS HUMANS DISPONIBLES

-

Una ambulància intermèdia amb infermer, conductor i tècnic sanitari. Amb
equipament corresponent al risc.

-

Un equip de dos socorristes format com a ASI, amb equipament de primer
auxilis i DEA.

La seva ubicació ha de ser a la boca del cr. Ptge. Sant Antoni. L’ambulància farà trasllats
en absència de SEM i urgent necessitat, davant d’intervenció sanitària.
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MITJANS SANITARIS. Es determina la seva presència com a necessària per atendre les
situacions de risc de naturalesa sanitària. Atenent a la naturalesa del risc es precisa:
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MITJANS DE SEGURETAT: Es determina la seva presència com a necessària. D’acord amb
l’art. 43, D112/2010, es precisen de DUES PERSONES VIGILANTS DE SEGURETAT DURANT
TOT L’ACTE, per tal de dur a terme les funcions de seguretat privada, especialment la
prevenció de conductes incíviques.
CONTROL INTERIOR, ACCESSOS i PREVENCIÓ: L’organització disposarà de persones
suficients, que serà identificada per portar armilla groga o altre suficient, que realitzarà
accions de control i de compliment dels requisits que es determinen. Les tasques han de
complementar-se amb el control d’accés de la de zona de l’acte, es poden precisar de
VUIT PERSONES per control de l’accés i de la zona de l’acte. Davant de qualsevol situació
han d’informar als vigilants de seguretat, per que actuïn segons correspon, i en tot cas
donar avis al servei de seguretat pública.
La seguretat exterior correspon al serveis públics.

04/09/2019 ALCALDE

SERVEI DE PREVENCIÓ. Equip de primera intervenció (EPI), de QUATRE persones per actuar
front a emergències i evacuació per tal d’actuar en situacions de risc i avisos d’emergència,
primeres intervencions davant de conat d’incendi, evacuació d’ocupants i aplicació de
primer auxilis. Davant de situacions de risc l’acció principal és crear un espai de seguretat i
lliure perquè no afecti a la resta d’ocupants, i que permeti l’acció del mitjà adient.
MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ
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Els elements de control són:

DIFERENCIAL
-

MAGNETOTERMIC

Control de l’evacuació.
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Mesures a les instal·lacions bàsiques

No es determina subministrament d’aigua i gas. Si, el subministrament
d’electricitat. Tota instal·lació elèctrica es realitzarà per professional acreditat qui
garantirà l’adequació i compliment de les normes de baixa tensió.
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Davant de situacions de risc descrites i aquelles altres que posin en perill a les
persones, o puguin malmetre els béns, i segons l’emergència i el seu grau, el servei
de CONTROL, procedirà a determinar la IMMEDIATA SUSPENSIÓ DE L’ACTE I
EVACUACIÓ DE LES PERSONES. Realitzant-se a través de les sortides
d’emergència. Tot comunicant la situació al CRA (central de recepció d’alarmes de
la Policia Local)
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SITUACIO

CONAT

EMERGENCIA
PARCIAL
Atenció
a
la
víctima i correcció
de l’origen de la
situació. Suspensió
de l’acte fins la
seva correcció.
Atenció
a
la
víctima i correcció
de l’origen de la
situació. Suspensió
de l’acte fins la
seva correcció.

EMERGENCIA
TOTAL
Suspensió de l’acte
i
evacuació
immediata

Incendi

Atenció
a
la
víctima i correcció
de l’origen de la
situació

Despreniment
d’elements,
fractures
i
col·lapses
d’estructura que
es
projectessin
sobre
els
participants
i/o
sobre el públic.
Accident laboral:
Electricitat,
generadors,
mecanismes, etz.

Atenció
a
la
víctima i correcció
de l’origen de la
situació

Atenció
a
la
víctima i correcció
de l’origen de la
situació. Suspensió
de l’acte fins la
seva correcció.
Accident
en Atenció a la
Atenció
a
la
participants:
víctima i correcció víctima i correcció
caiguda, malaltia de l’origen de la
de l’origen de la
sobrevinguda.
situació
situació. Suspensió
de l’acte fins la
seva correcció.
Avalot tumultuari. Atenció
a
la Atenció
a
la

Suspensió de l’acte
i evacuació
immediata

Atenció a la
víctima i correcció
de l’origen de la
situació
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Situacions que originen fins la suspensió de l’acte i evacuació immediata:
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Suspensió de l’acte
i evacuació
immediata

Control del confinament.

No és procedent
-

Control del comportant i de les conductes incíviques.

L’organització disposarà de personal suficient, identificat, per tal de vetllar i
observar pel correcte comportament de les persones, públic i participants. De
manera que no es permetran comportaments inadequats, de risc, a altres que
puguin alterar en normal funcionament de l’acte o la seva seguretat. La força
pública podrà ser requerida als efectes.
-

Compliment de les mesures que s’exigeixen:
o Tinença d’extintors a les zones d’existència d’equipaments elèctrics
o fonts de calor.
o Serveis de WC a disposició del públic general. Una cabina amb
vàter i lavabo per cada 150 persones i lloc. Es precisarien.
o Distribució de les instal·lacions: es formarà passadissos lateral, amb
una amplada de dos (2) metres. Es garantirà el pas franc als
vianants.
o Distribució uniforme dels responsables d’organització per observar:
 Compliment de mesures.
 Evitació de conductes incíviques.
 No consum de begudes alcohòliques els menors.

03/09/2019 SECRETARI
Signatura 1 de 2

04/09/2019 ALCALDE

-

i evacuació
immediata
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o Assegurança de RC, per 900.000 € de capital assegurat, les
instal·lacions i estructures han de gaudir d’assegurança amb un
capital mínim assegurat de 150.300€ cadascuna.
o No presència d’animals a l’acte.
o Les tanques i altres elements d'estructura o instal·lació no poden
tenir elements aguts, o arestes que puguin causar lesions.
o Les instal·lacions han de complir els requisits de seguretat
constructius i han de ser muntades segons les corresponents
normes i homologades.
o No es realitzarà cap foguera a mode d'espectacle, ni es farà ús de
petards, ni cap mena de foc artificials.
o El so reproduït serà moderat, i els emissors no estaran dirigits cap a
vivendes alienes a l’acte
o Es recomana al servei de la Policia Local l'observació de compliment
de les normes d'estacionament a l'entorn més immediat, doncs els
espais lliures de vehicles són considerats als efectes d'evacuació.
o Restablir la normalitat del lloc en quan a instal·lacions, obstacles, i
altres que puguin afectar a l’interès general en finalitzar l’acte.

B. ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DELS SERVEIS
No és determinat el titular de l’acte.

Ramon Ferré i Solé
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Són responsables d’organització el personal següent:
-

JOSE AGUILAR
JAIME MAGRIÑA SERRA

No és determinat el responsable d’emergències, qui li correspon organitzar i dirigir la
gestió de les actuacions encaminades a la prevenció, control i actuació front el risc. Qui ha
de tenir autoritat i capacitat de gestió. És responsable de la gestió de les actuacions
encaminades a la resposta davant les emergències: avís a serveis externs i evacuació.
OBJECTE D’ACTUACIÓ

03/09/2019 SECRETARI

Dur a terme de forma coordinada i eficaç les operacions de PRIMERA INTERVENCIÓ davant
d’una situació d’emergència o de conat d’emergència.

C. COORDINACIÓ DELS SERVEIS
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IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ
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Abans de l’acte l’organització informarà del pla i llurs mesures a tots els col·laboradors i
participants de la manera de procedir.
ACCIONS A REALITZAR
1. DETECCIÓ I ALERTA
Qualsevol que observi el primers indicadors de l’emergència ho comunicarà
immediatament al responsable; tot el personal despondrà dels telèfons per avisos.
2. COMUNICACIONS D’ALARMA
El responsable donarà l’ordre d´ actuació immediata.

04/09/2019 ALCALDE

1. Comunicarà l’emergència EMERGÈNCIES 112
2. Per mitjà dels mitjans al seu abast tranquil·litzarà al personal i en cas necessari es
procedirà de forma immediata a l’evacuació de la zona afectada
3. Dirigirà les tasques d’evacuació que siguin necessàries, amb les indicacions dels
responsables d’emergències. Si és necessari.

Quan es determini, davant de situacions de risc, s’indicaran al públic i participants el deure
d’evacuació per la via que s’indica.
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3. EVACUACIO

Es valorarà, davant de situacions de risc, i segons l’emergència i el seu grau, pel grup de
control, i es procedirà a determinant l’evacuació, si escau.
Aquesta es realitzarà a través de les sortides d’emergència. Tot comunicant la situació al
CRA (central de recepció d’alarmes de la Policia Local)

4. PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES
Si són de poca consideració es resoldran per mitjà del personal de serveis, amb l’ajuda del
personal auxiliar, que pugui haver estat requerit
5. FUNCIONS PERSONAL DE CONTROL INTERIOR

Alexandre Pallarès Cervilla
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Durant el decurs de l’acte, és tasca fonamental, que les vies d’evacuació siguin adequades
i eficaces; per on es canalitzarà al públic. Hi col·laborarà tots els efectius possibles.
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a) Observar que no es produeixin alteracions de l’ordre, i en tot cas l’actuació serà
per evitar el seu increment.
b) Vetllar per la integritat de les persones i la seva seguretat.
c) Prevenció de conductes incíviques en tot el recinte de l’acte
d) Informar al servei de la policia de les situacions incíviques a l’interior i a les
immediacions.
6. FUNCIONS GENERALS A TOT EL PERSONAL
Tot el personal de servei té del deure de col·laborar segons llurs possibilitats i en proporció
a les circumstàncies, en situacions de risc assumible, per tal de vetllar per la integritat de
les persones, avisar al servei de la policia, i ajudar i donar suport als diferents serveis
previstos.
D. SUPOSITS D’ACTUACIÓ INTERNA
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SITUACIÓ 1.
Incendi a les instal·lacions. Aplicable a incendi en edificis i a les immediacions.
ACTUACIÓ:
Apartar i assegurar participants i públic, assistir a víctimes (de ser-hi), prevenir
increment d’incendis, explosions, retirar obstacles.

Ramon Ferré i Solé
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Els grups actuants alertaran al públic, donaran avís a l’organització; previndran
possibles nous incendis, determinant una major separació o espai de seguretat.
La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les
actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la
direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l’ajuda externa.
ACTUANTS:
Serveis Sanitaris (d’haver-hi víctimes) / Emergències
Organització.
Suport extern

Despreniment d’elements, fractures i col·lapses d’estructura que es projectessin
sobre els participants i/o sobre el públic.
ACTUACIÓ:
Apartar i assegurar participants i públic , assistir a víctimes (de ser-hi), retirar
obstacles.

Alexandre Pallarès Cervilla
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SITUACIÓ 2.
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Els grups actuants alertaran a la resta de participants i públic, donaran avís a
l’organització; previndran possibles nous col·lapses determinant una major
separació o espai de seguretat.
La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les
actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la
direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l’ajuda externa.
ACTUANTS:
Serveis Sanitaris (d’haver-hi víctimes) / Emergències
Organització.
Suport extern
SITUACIÓ 3.

ACTUACIÓ:
Apartar i assegurar participants i públic, assistir a víctimes (de ser-hi), prevenir
incendis, explosions, retirar obstacles.
Els grups actuants alertaran al públic, donaran avís a l’organització; previndran
possibles nous col·lapses determinant una major separació o espai de seguretat.
La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les
actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la
direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l’ajuda externa.
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Accident laboral: electricitat, generadors, mecanismes, etc.

ACTUANTS:
Serveis Sanitaris (d’haver-hi víctimes) / Emergències
Organització.
Suport extern
SITUACIÓ 4.

ACTUACIO
Assegurar participants i públic, assistir a víctimes, prevenir avalots.
Els grups actuants alertaran al públic, donaran avís a l’organització; previndran
possibles nous col·lapses determinant una major separació o espai de seguretat.
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Accident en participants: caiguda a la via, malaltia sobrevinguda.
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La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les
actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la
direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l’ajuda externa.
ACTUANTS:
Serveis Sanitaris (d’haver-hi víctimes) / Emergències
Organització.
Suport extern
SITUACIO 5
Avalot tumultuari.

Els grups actuants alertaran a la resta de participants i públic, donaran avís a
l’organització; previndran amb una major separació o espai de seguretat.
Facilitaran l’evacuació / confinament i col·laboraran amb l’organització per millor
resultat d’aquesta.
La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les
actuacions determinades d’evacuació. Es donarà immediat coneixement al servei
de la Policia, qui dirigirà l’actuació.
ACTUANTS:
Serveis Sanitaris (d’haver-hi víctimes) / Emergències
Organització.
Suport extern
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ACTUACIÓ
Assegurar participants i públic no implicat, assistir a víctimes (si n’hi ha), facilitar
evacuació/confinament.

SITUACIÓ 6.
Pluja forta – Vent fort; altre meteorològic greu.

Els grups actuants alertaran a la resta de participants i públic, donaran avís a
l’organització; previndran amb una major separació o espai de seguretat.

Alexandre Pallarès Cervilla
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ACTUACIO
Assegurar participants i públic, assistir a víctimes (si n’hi ha), prevenir avalots,
facilitar evacuació.
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La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les
actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la
direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l’ajuda externa.
ACTUANTS:
Serveis Sanitaris (d’haver-hi víctimes) / Seguretat / Emergències
Organització.
Suport extern

E. COMUNICACIO I REQUERIMENT D’AJUDA EXTERNA
El responsable requerirà els serveis d’ajuda externa que puguin ser necessaris per atendre
la situació o risc que s’hagi originat:

EL SISTEMA DE COMUNICACIÓ ÉS EL TELÈFON AL NÚMERO D’EMERGÈNCIES 112
Informarà de:
1.
2.
3.
4.
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Signatura 2 de 2

04/09/2019 ALCALDE

a) SERVEI DE LA POLICIA LOCAL
b) SERVEIS SANITARIS
c) SERVEIS DE BOMBERS

Situació actual.
Víctimes, i estat.
Dels fets.
Altres que puguin ser d’interès

ACCESSIBILITAT PER LA AJUDA EXTERNA
Tots els accessos són a través de l’av. Mn. Jaume Soler i el Ptge. Sant Antoni

03/09/2019 SECRETARI

S’accedeix a aquesta des de la C-31 pel Pont de la zona de Mas Mel i pel soterrani
de l’estació de Calafell
El servei de la policia ha de vetllar perquè les vies d’accés puguin oferir el servei
franc. Es creu necessari restringir l’ocupació de la via pública: taules i cadires al
Ptge. Sant Antoni per ser única via d’accés i evacuació, ubicació dels serveis
sanitaris.
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El lloc pot estar especialment afectat en la mobilitat:
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-

Mobilitat pròpia del lloc: passeig marítim i espai lúdic.
Mobilitat generada pels assistents a l’acte (fins a 500 persones).

Es creu molt necessari incrementar la situació de vigilància i control de la circulació
al lloc a efectes de l’eficaç fluïdesa.
Les vies immediates al lloc poden veure’s afectades, a més, per ser vies d’accés i
ajuda externa per ambdós actes.

F. DIRECTORI DE COMUNICACIONS

EMERGÈNCIES
04/09/2019 ALCALDE

AJUNTAMENT DE CALAFELL
CAR DE CALAFELL
HOSPITAL DEL VENDRELL
POLICIA LOCAL

112
977 699009
977 691448
977 257900
977699007

1. L’acte no precisa de pla d’autoprotecció, per no correspondre per definició de
l’activitat, per aforament. No obstant, i per causa dels riscos determinats,
especialment derivats de la seguretat ciutadana és del tot imprescindible disposar
dels efectius necessaris per garantir-la, de manera que és condició indispensable i
condicionat de l’acte els la seva adient disposició.
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Conclusions

2. Es proposa:
A. Que la realització de l’acte ROCKABILLY sigui condicionat al
compliment dels extrems següents:

b. Gaudir d’assegurança de responsabilitat civil per cada
instal·lació: cadascuna de les que hi hagi per import mínim
de 150.300 €.

Alexandre Pallarès Cervilla
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a. Gaudir d’assegurança de responsabilitat Civil amb un capital
assegurat de 900.000 €.
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c. Disposar de:
a. Elements contra incendis, extintors, els suficients i
com a mínim un a cada lloc de risc (sistema elèctric
o font de calor) del tipus 21 A-113 B de 6 kg de
pols polivalent.
b. Vàter i lavabos suficients. dotada de vàter i lavabo.
c. Mitjans sanitaris. Una ambulància intermèdia amb
infermer, conductor i tècnic sanitari, i equip de dos
socorries (formats en ASI) amb equipament i DEA.
d. Mitjans de seguretat. Dos vigilant i 8 persones de
control d’accessos.

f. Disposar de dispositius de seguretat pública: servei
de policia, per atendre el risc vinculat.
d. Acreditació de que les instal·lacions i muntatges s’ha
realitzat segons les normes.
e. Acreditació de que tot el sistema elèctric s’ha realitzat i
compleix les normes de baixa tensió.
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e. Mitjans de prevenció. Quatre persones formades en
EPI.

f. Complir les mesures correctores del risc i d’autoprotecció.
g. Disposar de director/cap/responsable d’emergències.
h. Limitar la zona de l’acte de manera no tancada (amb cinta o
similar que determini els límits però no impedeixi
l’evacuació.

j. Limitar l’acte a finalitzar a les 05:00 hores com a molt tard.
k. Limitar l’aforament i prendre les mesures suficients per no
superar un màxim de 900 persones.”

Alexandre Pallarès Cervilla
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i. Restringir l’ocupació al cr. Ptge. Sant Antoni. És via d’accés,
evacuació i de recepció de suport.
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4. Que, consten en l’expedient els diferents informes d’altres tècnics municipals i els
esmentats actes han estat verificats i conformats pels tècnics de mobilitat, seguretat
ciutadana, medi ambient i prevenció.
Fonaments de dret
1. Llei 11/2009, d’espectacles públics i activitats recreatives i el seu reglament Decret
112/2010.
2. Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya i Decret 30/2015, sobre mesures
d’autoprotecció.
3. Articles 7,8 i 23 de la Llei 3/2010, sobre competència municipal en prevenció i seguretat
en matèria d’incendis i règim d’intervenció administrativa.

5. Reial Decret 390/1990, sobre trànsit, vehicles a motor i seguretat vial.
La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - TURISME i per unanimitat acorda:

Ramon Ferré i Solé

PRIMER.- Aprovar la celebració del Festival Rockabilly del 5 al 8 de setembre a les carpes
instal.lades davant el Pavelló Joan Ortoll i Carpa a la sorra de la platja ( Passeig Marítim
Sant Joan de Déu amb carrer Costa Daurada ) i aprovació de les mesures de seguretat de
l’acte.
L’horari general previst és:
-

TERCER.- Donar compliment a totes les particularitats exigides en els informes emesos
pels tècnics municipals de Mobilitat, Prevenció, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana.
QUART.- Davant la impossibilitat de complir amb els valors límits d’immissió establerts en
el mapa de capacitat acústica del municipi de Calafell i al ser l’Ajuntament l’administració
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Del 5 al 8 de setembre de 21:30 a 05:00 hores (carpes Pavelló Joan Ortoll)
Del 5 al 8 de setembre de 14:00 a 19:00 hores (carpa a la platja)

SEGON.- Són responsables d’aquest acte els senyors José Aguilar Navarro i Jaime Magriñà
Serra, qui han de vetllar pel compliment de les determinacions i prescripcions de les
mesures de seguretat proposades al Protocol d’actuació en emergències del Festival
Rockabilly 2019, elaborat considerant el canvi d’ubicació i les exposades a les conclusions i
resta d’informe del tècnic de protecció civil.
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4. Reial Decret 2816/1982, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats
recreatives.
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competent, es considera necessari suspendre de manera provisional els objectius de
qualitat acústica a totes les zones afectades directa o indirectament com a conseqüència
de la celebració de l’activitat dels concerts de música en viu.
CINQUÈ.- Donar compte als departaments de Turisme, Mobilitat,
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’Ajuntament de Calafell.

Medi Ambient,
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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