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 DE LA FESTA
PREPARTY I POSTPARTY
ROCKABILLY AL CARRER MONTURIOL ELS DIES 4 I 8 DE SETEMBRE I RATIFICAR EL
PLA D’AUTOPROTECCIÓ HOMOLOGAT.
Identificació de l’expedient 7899/2019
Expedient referent a l’aprovació de la celebració de la festa preparty i postparty Rockabilly
els dies 4 i 8 de setembre al carrer Monturiol i ratificar el Pla d’autoprotecció homologat.

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.

Ramon Ferré i Solé

2. És voluntat de l’Ajuntament de Calafell de celebrar dins els actes del Rockabilly la festa
preparty i postparty els dies 4 i 8 de setembre al carrer Monturiol. L’acte consisteix en
concert de música en viu i ball a la via pública recreant els anys 50 i instal.lació de tarima
4x4 vora de la cantonada amb el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu. Es preveu la
instal.lació de 3 barres de bar per subministrament de begudes amb un horari de 21.00 a
03.00 hores. Es preveu un aforament mitjà de 2.000 persones considerant tot l’àmbit de
la via del carrer Monturiol, entre Vilamar i Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.
3. Que d’acord amb la legislació vigent, és d’aplicació el Decret 82/2010 de 29 de juny, de
mesures d’autoprotecció i el contingut d’aquestes i el Decret 112/2010 de 31 d’agost, del
Reglament d’espectacles i activitats recreatives, per la qual cosa es necessita d’un Pla
d’Autoprotecció.
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:
“Proposta d’aprovació del pla d’autoprotecció de l’acte recreatiu i musical extraordinari
PRE PARTY ROC A BILLY i
POST PARTY ROCK A BILLY.
Fets
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És convenient a l’Ajuntament de Calafell la celebració dels actes Festa Roc a Billy, PRE
PARTY i POST PARTY al CR. Monturiol, en les que es té prevista la realització següents:
Descripció de l’activitat
Acte recreatiu musica en viu i ball a la via pública recreant els anys 50, la seva música i
forma de vida.
Descripció de la instal·lació:
Instal·lació d’una tarima de 6 x 4, centrada al cr. Monturiol, vora de la cantonada amb el
Passeig marítim de Sant Joan de Déu. Des d’on es realitzaria música en viu del tipus ROCK
A BILLY (ANYS 50)

Cada costat de la tarima disposa d’una zona de pas franc de 1,5 metres, entre la tarima i
la façana dels immobles immediats. A la zona de la sorra de la platja hi ha el lavabos amb
vàter. Són útils els lavabos de servei a la platja ja que no coincideix amb les hores
d’activitat.
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Subministrament elèctric:
Generador 30 KVA, de tipus insonoritzat (que es col·locarà darrere l’escenari amb
instal·lació aèria), segons normativa de baixa tensió.
La instal·lació elèctrica de les barres de bar serà aèria, segons normativa de baixa tensió.
Mesures de muntatge i desmuntatge:
El muntatge de les instal·lacions, segons les respectives normes constructives i
homologades. Es realitzarà durant el matí del dia de l’acte. El desmuntatge de es realitzarà
duran el matí del dia següent de l’acte.
Mesures de la mobilitat:
És restringida totalment per mitjà de senyalització i mitjans viaris.
Horaris:
Dia 4 de Setembre, inauguració de les 21:00 hores fins les 03:00 aprox.
Dia 8 de Setembre, clausura de les 21:00 hores fins les 03:00 aprox.
Ocupació:
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A la part nord de la instal·lació, i en un espai aproximar d’uns 20 metres el públic podria
ballar. A les voreres del carrer no hi poden haver taules i cadires ni altre obstacle. A partir
dels 20 metres de la tarima (fi de la zona de ball) es preveu la instal·lació de tres barres de
bar per subministrament de begudes, situades immediates a les façanes dels immobles,
amb una ocupació màxima de 8 metres (2 d’amplada –reduint l’ample de la via- i uns 4 de
llarg, a cada costat de carrer).
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Les combinacions ens ofereixen una probabilitat important d’un aforament inferior a 5000
persones. Es preveu un aforament mitjà d’unes 2000 persones considerant tot l’àmbit de
la via del cr. Monturiol, entre Vilamar i Passeig Marítim de Sant Joan de Déu.
Persones responsables:
José Aguilar i Jaime Magriñà Serra
Consta informe de protecció civil per causa de la variació del lloc d’instal·lació, any 2014,
amb les següents mesures:
1. Ús de tarima d’amplada màxima de 5 metres. Es recomana de 4 x 4 metres. S’ha
d’ubicar centrat a la via segons disposa el PAU, garantint el pas franc lateral.
L’amplada de la tarima no pot superar el 4 metres.
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2. Ubicació del generador. De tipus insonoritzat i protegit que disminueixi el risc
d’incendi i explosió. Ha de ser situat darrera de la tarima, centrat, dins de zona
protegida amb una tanca opaca que impedeixi projeccions, en una alçada de 180
cm. No ha d’ocupar espai del passeig marítim.
Passeig Marítim

4.

No es subministrarà begudes alcohòliques a menors d’edat o a persones en
situació de risc etílic. Els envasos han de ser de plàstic, no de vidre ni perillosos.
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5. S’ha de disposar de sistema de control que observaran la no realització de
conductes incíviques, que intentarà impedir el seu inici per mitja de la dissuasió. Es
disposarà de 6 persones identificades al efectes i que actuaran segons el PAU.
Donaran suport, en les seves possibilitats als serveis d’emergència.
6. El sistema elèctric ha de complir les normes de baixa tensió. S’ha de presentar
certificació de tècnic suficient que acrediti que la instal·lació t’adequa a les normes
indicades.
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Cr. Monturiol

3. Ubicació de les barres de bar. Han de ser ubicades a partir d’una distància mínima
de 25 metres des de la tarima, no han d’ocupar més de 2 metres d’amplada des
de la paret de l’immoble, no han de tenir arestes, no han de tenir objectes fora del
seu perímetres. El cablejat elèctric ha d’estar protegit i disposat de no ser
pressionat, la seva instal·lació ha de ser aèria.
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7. Els mitjans d’autoprotecció: serveis sanitaris i de seguretat estaran ubicats a la
cruïlla dels carrers Vilamar i Ptg. Sant Antoni. Llur intervenció serà derivada de
requeriment del director d’emergències i del personal de control. Els serveis de
prevenció vetllaran pel pas franc a cada costat de la tarima i evitar les
aglomeracions; en aquesta tasca seran assistits pels serveis de control.
8. S’ha de disposar de lavabos suficients. A la porta dels establiments de la zona s’ha
d’informar de la disposició lliures de lavabos a l’interior.
9. No es disposaran de taules i cadires a la via pública en la zona de l’acte. Sempre hi
ha d’haver un pas franc superior a 4,5 metres. La zona de ball ha d’estar lliure de
tot objecte o obstacle.

Fonaments de Dret
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Àmbit de Protecció Civil
-

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

-

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres,
s’estableix el següent:
Decret 30/2015, catàleg d’activitats, centres i instal·lacions obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció.
Codi Tècnic de l’Edificació. (RD 314/2006) Documents bàsics SI i SUA,
normativa vigent, en els lloc on sigui d’aplicació.
Llei 3/2010, de Prevenció i Seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Decret 112/2010 Reglament espectacles públics i activitats recreatives.

D’acord amb el catàleg d’activitats incloses a l’Annex I del Decret 30/2010, l’activitat
objecte del present pla d’autoprotecció queda inclòs a l’apartat d’activitat d’interès per la
Protecció Civil local: Annex I, B, Activitats que tenen lloc en espais delimitats o recintes
amb un aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones. La ubicació de
l’activitat en una zona de la via pública determinada per les edificacions i les seves
característiques infereixen el caràcter de delimitat i de recinte.
Segons l’annex III (D30/2015), els mitjans d’autoprotecció mínims que li correspon son:

-

Dispositius de vigilància, identificació de l’emergència i ordenació de
l’autoprotecció.
Mitjans sanitaris. Per atendre les situacions sanitàries sobrevingudes i inclús la mort
sobtada.
Mitjans d’intervenció. Cal garantir pel titular una resposta adequada i
proporcionada al risc de l’activitat
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Segons el D112/2010, li correspon disposar dels mitjans humans mínims que seguidament
es determinen, el quals formen part natural del mitjans humans d’autoprotecció; i són:
-

Vigilants de seguretat. 3 vigilants per un aforament mitjà de 2.000 persones.
Controladors d’accés. 4 controladors per una aforament mitjà de 2.000 persones.
Serveis sanitaris. 1 ambulàncies classe C, amb conductor i infermer, reforçada amb
altre TES, en superar les 1.000 persones d’aforament.

El pla disposa, segons els risc previstos, dels mitjans humans i materials que
proporcionadament s’entenen com a necessaris per dur a terme les tasques
d’autoprotecció i, així, presenten naturalesa de suficients.

Es considera que el PLA D’AUTOPROTECCIÓ presentat gaudeix ,d’acord amb l’Annex II del
D30/2015, del contingut i estructura exigit.
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Es considera que el pla d’autoprotecció preveu les emergències que es poden produir com
a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de
risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que el poden afectar. S’ajusta als requisits i
mesures determinats como a necessaris per tal d’actuar en la prevenció del rics envers a
les persones i al béns. Doncs compliria els objectius en presentar-se un document a mode
de manual d’actuació que garantiria:
a) La detecció de l’emergència.
b) L’alerta als equips actuants interns i l’alarma als i les ocupants.
c) L’avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda.
d) El confinament o l’evacuació, segons la tipologia d’emergència.
e) La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar
exposades al risc.
f) La intervenció coordinada.
1. Ubicació de les barres de bar. Han de ser ubicades a partir d’una distància mínima
de 25 metres des de la tarima, no han d’ocupar més de 2 metres d’amplada des
de la paret de l’immoble, no han de tenir arestes, no han de tenir objectes fora del
seu perímetres. El cablejat elèctric ha d’estar protegit i disposat de no ser
pressionat, la seva instal·lació ha de ser aèria.
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L’activitat, segons el D30/2015, li correspon ser classificada com activitat de caràcter
temporal, podent ser de tipus periòdic o discontinu. Segons el D112/2010 li correspon
determinar-se com a espectacle musical extraordinari i acte recreatiu extraordinari. És un
acte on tenen lloc concerts, balls. Es desenvolupa en un espai obert, delimitat per les
edificacions que són immediates, en la temporalitat de les 21 a les 3 hores, i segons dades
històriques es repeteix periòdicament en la mateixa temporalitat aproximada.
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2.

No es subministrarà begudes alcohòliques a menors d’edat o a persones en
situació de risc etílic. Els envasos han de ser de plàstic, no de vidre ni perillosos.

3. S’ha de disposar de sistema de control que observaran la no realització de
conductes incíviques, que intentarà impedir el seu inici per mitja de la dissuasió. Es
disposarà de 6 persones identificades al efectes i que actuaran segons el PAU.
Donaran suport, en les seves possibilitats als serveis d’emergència.
4. El sistema elèctric ha de complir les normes de baixa tensió. S’ha de presentar
certificació de tècnic suficient que acrediti que la instal·lació t’adequa a les normes
indicades.
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5. Els mitjans d’autoprotecció: serveis sanitaris i de seguretat estaran ubicats a la
cruïlla dels carrers Vilamar i Ptg. Sant Antoni. Llur intervenció serà derivada de
requeriment del director d’emergències i del personal de control. Els serveis de
prevenció vetllaran pel pas franc a cada costat de la tarima i evitar les
aglomeracions; en aquesta tasca seran assistits pels serveis de control.
6. S’ha de disposar de lavabos suficients. A la porta dels establiments de la zona s’ha
d’informar de la disposició lliures de lavabos a l’interior.
7. No es disposaran de taules i cadires a la via pública en la zona de l’acte. Sempre hi
ha d’haver un pas franc superior a 4,5 metres. La zona de ball ha d’estar lliure de
tot objecte o obstacle.
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Recursos humans destinats a l’autoprotecció i funcions general:
-

-

Vigilants de seguretat. 3 vigilants per un aforament mitjà de 2.000 persones, i
controladors d’accés, 4 controladors per una aforament mitjà de 2.000 persones.
Per identificació de l’emergència i ordenació de l’autoprotecció i per garantir una
resposta adequada i proporcionada al risc de l’activitat aplicant com a mesura
principal l’evacuació.
Serveis sanitaris. 1 ambulàncies classe C, amb conductor i infermer, reforçada amb
altre TES, en superar les 1.000 persones d’aforament. Per atendre les situacions
sanitàries sobrevingudes i inclús la mort sobtada.

- Les mesures determinades de protecció civil i que siguin encomani als responsables, qui
han de vetllar pel compliment de les determinacions i prescripcions del PAU elaborat
considerant en canvi d’ubicació i les exposades a les conclusions i resta d’informe.
- Les mesures determinades de via pública, les que es vinculen a la resta d’informes
preceptius segons el D112/2010.”
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Es proposa que l’autorització de l’acte resti condicionada al compliment de:
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5. 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, sanitat, medi
ambient, prevenció i seguretat ciutadana.
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.

4. Reial Decret 2816/1982, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats
recreatives.
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:
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PRIMER.- Aprovar la celebració de la Festa Preparty I Postparty Rockabilly al carrer
Monturiol els dies 4 i 8 de setembre i ratificar el pla d’autoprotecció homologat.
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 del PAU
elaborat considerant el canvi d’ubicació i les exposades a les conclusions i resta d’informe
del tècnic de protecció civil.
TERCER.- 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
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.
QUART.- Donar compliment a totes les particularitats exigides en els informes emesos pels
tècnics municipals dels departaments de Mobilitat, Sanitat, Medi Ambient, Prevenció i
Seguretat Ciutadana.
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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.
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CINQUÉ.- Donar compte als departaments de Turisme, Mobilitat, Via Pública, Medi
Ambient, Sanitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’Ajuntament de Calafell.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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