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Favorable per la Junta de Govern Local, celebrada en sessió Ordinària en data 16 de
febrer de 2021
APROVACIÓ INICIAL PLA D’AUTOPROTECCIÓ UA-26 ROCAMAR
Francisco José Perona Jiménez, Regidor d’Urbanisme i Urbanitzacions, d’aquest
Ajuntament, presento a la Junta de Govern Local, la següent proposta:
La Junta de Govern Local de data 28/05/2019 va aprovar definitivament el projecte de
mesures correctores d’inundabilitat de la Unitat d’actuació UA26 Rocamar, que inclou a
l’annex 2, l’estudi hidràulic que es va realitzar per la redacció del projecte d’urbanització de
la UA-26 Rocamar.
Hores d’ara s’estan executant les obres del projecte d’urbanització de
les mesures correctores de la inundabilitat de la Unitat d’Actuació UA-26 Rocamar de Sant
Pere de Ribes corresponents al mur de protecció.
Per a completar les mesures correctores que s’estan realitzant es necessari disposar d’un
Pla d’Autoprotecció que ha de concretar les mesures de protecció passiva i de gestió del risc
de la inundabilitat per a períodes de retorn de 100 i 500 anys.
En data 2 de desembre de 2020, núm. registre d’entrada 2020022060, el Sr. Eduardo
Martínez Garcia, en representació de COMEI, SL., ha presentat a tràmit el Pla
d’Autoprotecció de la UA-26 Rocamar, adjudicat per despesa menor expedient 961/2020
(2.1.7.1.).
El 15 de desembre de 2020 l’Inspector-Cap de la Policia Local, emet l’informe 1756/2020, el
qual s’inclou en l’expedient núm. 2/2020 (7.6.) armari 8 PLA, amb el contingut següent:

“Antonio Picón Parra, Inspector-Cap de la Policia Local, emet el següent
INFORME: Referent a la presentació, prèvia a la tramitació, del Pla d’Autoprotecció de la
Urbanització de Rocamar.
Des de l’Àrea de Territori se’m demana informe referent a la proposta de Pla d’Autoprotecció de la
Urbanització de Rocamar, presentat pel tècnic redactor Sr. Eduard Martínez García (COMEI, s.l.)
Com a prèvia, significar que qui sotaescriu no disposa de l’acreditació com a personal tècnic als
efectes establerts pel paràgraf tercer de l’article 10 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitat i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes, ni per a l’elaboració de plans d’autoprotecció segons recull l’article 17 del mateix decret, ni
per actuar com a personal tècnic de protecció civil municipal als efectes d’emissió d’informes segons
l’article 18 de la invocada norma.
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Vist la documentació presentada com a contingut del PAU Rocamar, es determina que l’únic risc
extern és el derivat de la eventual possibilitat d’inundacions, atès que la urbanització està afectada
per la zona inundable de de la riera de Ribes, si bé s’ha protegit perimetralment per un mur dissenyat
per a contenir l’avinguda màxima amb T=50 anys.
Així, i sota el parer de qui sotaescriu, els documents del Pla d’Autoprotecció de la Urbanització de
Rocamar, redactats per tècnic qualificat, reuneixen els requisits establerts pel Decret 82/2010, en
relació a l’article 20.6) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per la qual
cosa pot presentar-se per la seva homologació, atenent a la seva condició d’interès per a la protecció
civil local
Tot el que s’informa i trasllada als efectes escaients, i sotmès a qualsevol altre criteri tècnicament
millor fonamentat.
Sant Pere de Ribes, 15 de desembre 2020. (segueix signatura)

En data 17 de desembre de 2020, s’emet informe tècnic i de la prefectura conjuntament
elaborat per Rosa Riba Vilanova i Júlia González Bou, arquitecta municipal i Directora de
Serveis Territorials, respectivament, el qual s’inclou en l’expedient abans referenciat i,
contingut següent:
“En data 28/05/2019 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte de mesures
correctores d’inundabilitat de la Unitat d’actuació UA26 Rocamar, que inclou a l’annex 2, l’estudi
hidràulic que es va realitzar per la redacció del projecte d’urbanització de la UA-26 Rocamar, i que
tenia la finalitat d’estimar les afectacions que es podrien produir en cas d’avingudes importants i
proposar les mesures correctores necessàries.
El projecte recull i fa un extracte d’aquestes mesures i les defineix en detall a nivell de projecte
constructiu ajustant-se a l’informe emès en data 20 d’agost de 2014 per l’Agencia Catalana de l’Aigua
del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Atenent a l’informe de l’ACA, les mesures correctores a executar com a protecció a la inundabilitat de
la UA-26 Rocamar es corresponen amb:
- Per a protecció d’avingudes de períodes de retorn de fins a 50 anys, es construirà un mur de
protecció que varia en alçada segons la topografia i l’afectació de la inundabilitat. El mur es
complementarà amb una vorada tipus T-3 en un tram on el calat de la inundació és poc
important. Als trams de mur que varien en alçada, es disposarà una geomalla al talús de la
llera de protegir el mur front les erosions.
- Per a protecció d’avingudes de períodes de retorn superiors als 50 anys, s’hauran de
preveure mesures de protecció passiva i de gestió del risc mitjançant un Pla d’Autoprotecció
de la UA - 26 Rocamar que permeti adaptar els protocols d’emergència en cas d’avís de
riuades. Per altra banda, caldrà instal·lar senyalització vertical advertint que el risc d’inundació
per a períodes de retorn de 100 i 500 anys de període de retorn continua existint.
Hores d’ara s’estan executant les obres del projecte d’urbanització de les mesures correctores de la
inundabilitat de la Unitat d’Actuació UA-26 Rocamar de Sant Pere de Ribes corresponents al mur de
protecció, adjudicades per acord de la Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2020 a l’empresa
EXCAVACIONS CHÈ, S.L. Havent-se signat en data 6 d’octubre de 2020 l’acta de comprovació de
replanteig i d’inici de les obres que tenen un termini d’execució previst de 4 mesos.
Per a completar les mesures correctores que s’estan realitzant es necessari disposar d’un Pla
d’Autoprotecció que ha de concretar les mesures de protecció passiva i de gestió del risc de la
inundabilitat per a períodes de retorn de 100 i 500 anys.
Mitjançant la despesa menor núm. de document AD 12020000054708 s’adjudicà a l’empresa
especialitzada COMEI, SL. els treballs de redacció del Pla d’Autoprotecció de la UA-26 Rocamar.
FETS
En data 2 de desembre de 2020, núm. registre d’entrada 2020022060, el Sr. Eduardo Martínez
Garcia, en representació de COMEI, SL., ha presentat a tràmit el Pla d’Autoprotecció de la UA-26
Rocamar.
En data 15 de desembre de 2020, l’inspector-Cap de la Policia Local de l’Ajuntament ha emès informe
en el qual fa constar que:
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No disposa de l’acreditació com a personal tècnic als efectes establerts pel paràgraf tercer de
l’article 10 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitat i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes, ni per a l’elaboració
de plans d’autoprotecció segons recull l’article 17 del mateix decret, ni per actuar com a personal
tècnic de protecció civil municipal als efectes d’emissió d’informes segons l’article 18 de la
invocada norma.
- La documentació presentada com a contingut del PAU Rocamar, es determina que l’únic risc
extern és el derivat de la eventual possibilitat d’inundacions, atès que la urbanització està
afectada per la zona inundable de de la riera de Ribes, si bé s’ha protegit perimetralment per un
mur dissenyat per a contenir l’avinguda màxima amb T=50 anys.
- Els documents del Pla d’Autoprotecció de la Urbanització de Rocamar, redactats per tècnic
qualificat, reuneixen els requisits establerts pel Decret 82/2010, en relació a l’article 20.6) de la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per la qual cosa pot presentar-se per
la seva homologació, atenent a la seva condició d’interès per a la protecció civil local.
En relació a la tramitació del Pla d’Autoprotecció a peu de l’índex del document s’hi fa constar:
 La Urbanització Rocamar es considera una Activitat d’Interès per a la Protecció Civil Local, atès
que no es troba entre les indicades a l’Annex IA del Decret 30/2015. Per aquest motiu la seva
aprovació i homologació se circumscriu a l’àmbit local, sent l’Ajuntament el seu responsable a
través dels seus òrgans de govern i la Comissió Local de Protecció Civil. Una vegada aprovat i
homologat es pot lliurar pel seu coneixement a les administracions supramunicipals que el puguin
requerir, en aquest cas la Direcció General de Protecció Civil i l’Agència Catalana de l’Aigua.
 Després de la seva aprovació inicial, s’exposarà a informació pública durant 30 dies hàbils,
únicament el document PÚBLIC, en cap cas el que està marcat com a CONFIDENCIAL, conclòs
el període d’informació, de no haver-se presentat al·legacions es procedirà a la seva aprovació
definitiva.


Posteriorment es procedirà a l’homologació per part de la Comissió de Protecció Civil del Municipi
de Sant Pere de Ribes. Cal tenir en compte que el PAU és operatiu des del moment en què és
aprovat definitivament, tot i no haver estat homologat.
 Es notificarà de la seva aprovació i homologació a les Administracions i entitats interessades (en
el cas de la DGPC a través de la plataforma HERMES)
Atenent a que l’Entitat urbanística col·laboradora de conservació Rocamar Residencial és part
interessada en el procés d’emergència, caldrà notificar-hi l’acord l’aprovació.
CODI PAM: 3.4.2
Orgànic:
Programa:
Econòmic:
Codificació del Projecte:
Fase de la despesa:
Import: Sense import en aquesta fase
CONCLUSIONS
D’acord amb allò exposat i atenent la seva cobertura a la normativa d’aplicació es conclou la
conformitat a l’expedient a efectes de la seva tramitació.
Sant Pere de Ribes, a 17 de desembre de 2020 (segueixen signatures)”

De conformitat amb tots els antecedents esmentats, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords següents:
1r.- APROVAR INICIALMENT el Pla d’Autoprotecció de la UA-26 Rocamar, del nostre TM,
redactat per l’empresa COMEI, SL i sent l’Ajuntament el seu responsable.
2n.- SOTMETRE el document a INFORMACIÓ PÚBLICA, durant el període de 30 dies
hàbils, Es publicarà l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
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Província de Barcelona, així com en l’e-Tauler i web municipals, mitjançant la publicació del
document i l’acord. Durant aquest termini tothom interessat podrà formular les al·legacions
que consideri. Finalitzat el termini d’informació pública es procedirà a la seva aprovació
definitiva, mitjançant un nou acord i a la seva tramesa a la L’ACA I A LA DIRECCIÓ
GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL, per a la seva homologació a través de la plataforma
habilitada HERMES.
3r.- NOTIFICAR aquests acords als interessats amb indicació dels recursos procedents.

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

Sant Pere de Ribes, 17 de febrer del 2021

Sant Pere de Ribes, 17 de febrer del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental
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