
MEMÒRIA SOBRE EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 
RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES DURANT LES FESTES DEL REMEI 2022 D’ARENYS DE MUNT: 
DISCOTECA “LA SALA” (22 D’ABRIL) I NIT JOVE (23 D’ABRIL)

Els propers dies del 22 al 25 d’abril de 2022 se celebraran a Arenys de Munt diverses activitats 
amb motiu de les Festes del Remei a diferents espais, entre els quals la Sala Municipal, la Riera, 
la plaça de l’Església, el Centre Moral i la carpa situada al parc de Can Jalpí.

Atès que algunes d’aquestes activitats han de complir les prescripcions que marca el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries aprovat per Decret 112/2010, de 31 
d’agost, així com l’ordenança municipal que regula les activitats al municipi (articles 11 i 122), 
l’àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

FA CONSTAR:

1.- Que l’organització de la Discoteca “La Sala” (22 d’abril) i la Nit Jove (23 d’abril) va a càrrec 
de la regidories de Festes i de Joventut de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, essent les tècniques 
responsables les següents persones:

 Nit del dia 22 d’abril (Discoteca “La Sala”), a la carpa del parc de Can Jalpí 
(especificacions tècniques de la carpa al punt núm. 9 d’aquest informe): Alícia Muns i 
Terrats, funcionària municipal.

 Nit del dia 23 d’abril (Nit Jove), a la carpa del Torrent d’en Puig (especificacions tècniques 
de la carpa al punt núm. 9 d’aquest informe): Anna Maria Gòdia i Canaleta, funcionària 
municipal.

2.- Que s’ha efectuat una anàlisi de la mobilitat provocada pels dos espectacles que s’organitzen  
i en resulta el següent:

 La nit del 22 d’abril es produirà una mobilitat inferior a 300 persones, adults entre 30 i 
60 anys.

 La nit del 23 d’abril la mobilitat serà inferior a 500 persones, d’entre 16 i 25 anys.

3.- Hi haurà servei de vigilància, seguretat i control d’accés, contractats a l’empresa Grupo 
Heimdal SL.

4.- L’ambulància serà present al lloc de l’espectacle la nit del dia 23 (art. 111).
o Contractació del preventiu sanitari a Àmbit Socors i Salut Creu Roja.

Així mateix, a Arenys de Munt hi té un destacament fix el SEM, que es personarà tan aviat com 
sigui possible així que es produeixi qualsevol avís. 

5.- S’han llogat per part de l’Ajuntament 3 cabines sanitàries a l’empresa Germans Homs, una 
d’elles habilitada per a minusvàlids, a més de les dues que té l’Ajuntament en propietat, per 
poder atendre totes les persones que assisteixin a l’espectacle.



6.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que 
garanteix els riscos que puguin sofrir les persones que assisteixin als espectacles.

7.- Segons l’article 70 del Reglament, l’Administració local serà qui autoritzi l’horari de 
desenvolupament dels espectacles organitzats per la mateixa Administració. Així doncs, l’horari 
previst és:

 De les 23.30 a les 4 h del dia següent (22 d’abril).
 De les 23.30 a les 6 h del dia següent (23 d’abril).

8.- Es permetrà l’entrada a menors de 18 anys, però no els serà subministrada cap beguda 
alcohòlica a aquests joves. La forma de controlar-ho serà l’obligatorietat de l’exhibició del DNI.

9.- S’ha dissenyat el recorregut d’emergència de la carpa, que és de mides 20 x 20 m i que té 
part del perímetre obert, sense impediments per a l’evacuació de les persones. S’han col·locat 
extintors per cobrir les necessitats mínimes en cas d’urgència i la senyalització de tots els 
elements de seguretat de la carpa s’ha realitzat segons la normativa vigent. Es disposarà del 
certificat d’assentament de la carpa.

10.- La resta d’activitats i espectacles programats, ja sigui per l’aforament previst, ja sigui pel 
tipus d’activitat, s’adapten a la normativa i no incompleixen cap prescripció de les establertes al 
decret 112/2010.

11.- Es compliran tots els nivells acústics previstos a la Llei 16/2002, així com el mapa de 
capacitat acústica del municipi.

Arenys de Munt, a la data de la signatura electrònica

Josep Sànchez i Camps Alícia Muns i Terrats
Alcalde Cap de Serveis Personals
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