DECRET D’ ALCALDIA
Antecedents
1. En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de declaració de
l'estat d'alarma, que s’ha anat prorrogant i en virtut del qual es van adoptar mesures
dràstiques de confinament de la població i aturada de l'activitat productiva.
2. En compliment de les mesures preventives aprovades per les autoritats competents,
s’han aprovat diferents resolucions de l’alcaldia en virtut de les quals s’han suspès i/o
tancat al públic diferents equipaments municipals, com és el cas de la Zona Esportiva
Municipal de l’Eixample de Roda de Berà.
3. En data 28 d'abril de 2020, el Govern de l’Estat va presentar el PLA PER A LA
TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT (en endavant, el PLA) que té com a objectiu
planificar el procés que s’ha anomenat “desescalada”, amb el que es pretén alleugerir
paulatinament les mesures de confinament de la població i aturada de l'activitat productiva
amb successives mesures de distensió en els diferents territoris de l’Estat, adaptades a la
intensitat de la crisi sanitària produïda pel coronavirus COVID-19 i la virulència dels seus
efectes en la salubritat col·lectiva.
La desescalada es planteja com a una transició a la nova normalitat, encara que amb nous
comportaments per part de les persones i les empreses (com l'autoprotecció i la separació
física), amb la finalitat de que es pugui combinar la reducció del contagi i, per tant, la
màxima seguretat sanitària en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l’incentiu una
recuperació econòmica ràpida i ferma.
4. En execució d’aquest pla de desescalada, el Ministeri de Salut ha aprovat diferents
Ordres ministerials (Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals
han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVIS-19; Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les
condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la
situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19; Ordre SND/388/2020, de 3 de
maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats
comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i
federat, entre d’altres, amb les que es configura la fase 0 de la desescalada.
5. En data 9 de maig de 2020, s’ha publicat l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la
flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat, que estableix els territoris que passen a la fase 1, entre els quals es troba
la regió sanitària del camp de Tarragona, dins de la qual es troba el municipi de Roda de
Berà.
6. En aplicació de l'esmentada Ordre, els departaments de Serveis territorials i de
Secretaria han elaborat un document en el que es valoren aquells serveis, activitats,
equipaments i instal·lacions que, havent quedat suspesos o tancats al públic com a
conseqüència de les mesures de prevenció de contagis aprovades per les autoritats
sanitàries competents, poden entrar novament en funcionament en cada fase de
desescalada, i es defineixen, per a la fase 1, les condicions de limitació de d’aforament, de
desinfecció i neteja que s’han d’aprovar per a la seva reobertura.
7. En data 15 de maig de 2020, el servei municipal de prevenció de riscos ha efectuat
inspecció dels diferents espais municipals que han de reobrir al púbic o entrar novament

en funcionament amb el personal adscrit corresponent, i ha elaborat un document en el
que relaciona les mesures de prevenció i seguretat a implementar, el que permet elaborar
un protocol de reobertura per a cada establiment o instal·lació en funció de les seves
característiques.
8. Cal establir les diferents mesures en que els serveis i instal·lacions poden entrar en
funcionament en cadascuna de les diferents fases de desescalada. En la present resolució
s’estableixen les condicions de la zona esportiva municipal de l’ Eixample en la fase 1.
Fonaments de dret
-

-

RD 634/2020, de 14 de maig pel qual es declara l’estat d’alarmat
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació
de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat399/2020, de 9 de
maig.
Llei reguladora de les bases de règim local.

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret
HE RESOLT
Primer.- Establir la reobertura al públic de la Zona Esportiva Municipal ubicada a
l’Eixample de Roda de Berà, a partir del dia 26 de maig de 2020, amb sistema de cita
prèvia i en el següent horari:

Dimarts i dijous de 17h a 20h
Segon.- Aprovar el protocol d’actuació per la reobertura de la Zona Esportiva Municipal de
l’Eixample, en fase 1, que s’adapta a la valoració realitzada pels serveis externs de
prevenció de riscos d’aquest Ajuntament i a les mesures establertes per a la fase 1 per
l’ordre SND/399/2020
Les mesures previstes en aquest protocol es podran modificar en qualsevol moment en
que sigui necessari la seva adaptació a les indicacions o ordres provinents de les autoritats
sanitàries en les diferents fases de la desescalada.
Tercer.- Notificar la present resolució al personal adscrit a la Regidoria d’ Esports.
Quart.- Comunicar la present resolució als representants dels treballadors i a la resta de
personal.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de
Berà, i les xarxes socials.
Ho decreta i signa l’alcalde, en dona fe, la secretària accidental

Annex 1

DEPENDÈNCIA MUNICIPAL:
FASE DESESCALDA, FASE 1

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL EIXAMPLE
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

D’acord amb la previsió per l’aixecament de les limitacions degudes per l’estat
d’alarma i en funció de les diverses fases de transició cap a la normalitat, la reobertura
al públic de la ZEM Eixample es dura a terme amb l’aplicació de les següents mesures
preventives:
Condicions de reobertura de la zona esportiva municipal de l'Eixample, en fase
1, de l'Ajuntament de Roda de Berà, d'acord amb el document “Plan para la
transicición para una nueva normalidad, fase 1 i amb l’ordre SND/399/2020”.
 Abans de la reobertura del complexe caldrà fer una neteja interior de les zones que
s’habiliten.
 La zona esportiva municipal te diferents espais; zona de tir amb arc, pistes de
tennis, frontó, padel, pista oberta i piscines.
 D'acord amb “Plan para la transición para una nueva normalidad, fase 1, les
activitats esportives permeses son:
“Instalaciones deportivas al aire libre sin público (solo para practicar deportes
en los que no exista contacto: atletismo, tenis).”
Per tant en el nostre cas només estarà permes el tennis i padel. La resta dels
espais continuen tancats al public.
 D'acord la normativa només està permes l'esport individual per tant, les pistes
tindran com a máxim dues persones. L'aforament màxim serà el de dues persones
per pista, tant de tennis com de pàdel.
 Caldrà establir el sistema de “cita prèvia” per poder accedir a les instal·lacions.
 Queda prohibit fer ús dels vestidors i lavabos.
 Els usuaris per accedir a la dependència hauran de portar obligatoriament la
mascareta, i complir les normes sanitàries descrites, tot i que per a un altre àmbit
territorial, en l'ordre SND/399/2020 de 9 de maig del Ministerio de Sanidad o
qualsevol altra normativa que la substitueixi.
 Caldrà posar un cartell a l'entrada amb l'horari d'abertura i l'aforament màxim.
 El personal destinat a la dependència de l'Ajuntament haurà d'estar protegit amb
guants i mascaretes. Huarà de tenir un dosificador de gel hidroalcòlic.
 Els usuaris de la dependència (pistes) hauran d'estar estrictament el temps
necessari.
Roda de Berà, maig 2020

