DECRET D’ ALCALDIA

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.

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 Sanitat ha aprovat diferents
Ordres ministerials en les que ha anat flexibilitzant les mesures severes de confinament
de forma successiva, organitzant un seguit de fases progressives de la desescalada fins
arribar a la nova normalitat.
5. En aplicació d’aquestes ordres, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Roda de Berà ha anat
aprovant diferents resolucions i s’han redactat diferents protocols per adaptar a les
condicions marcades en cada moment pel Ministeri de Sanitat l’ús de determinats
equipaments (biblioteca, centre cívic la roca Foradada, zona esportiva de l’Eixample,
cementiri, reobertura al públic de l’OAC…) i espais públics (ocupació de la via pública per
terrasses, per exemple), o la realització de determinades activitats col·lectives (mercat
setmanal, escola i campus d’estiu), fins llavors afectats per les limitacions derivades del
Decret de l’alcaldia 416/2020, que acorda el tancament d’equipaments municipals i
suspensió d’activitats col·lectives.
6. 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.
7. En data 25 de maig de 2020 s’ha dictat la resolució 846/2020 que establia la reobertura
al públic de la zona esportiva de l’Eixample i s’aprovava el protocol d’actuació per la
reobertura de la Zona Esportiva Municipal de l’Eixample, en fase 1.
8. En data 18 de juny de 2020, s’ha dictat el Decret de la presidència de la Generalitat
63/2020 en el que, en virtut de la delegació efectuada pel Reial Decret 555/2020 de la

Codi Validació: FAKX4Z7EQDPCD7HAMLQ3DNY7K | Verificació: https://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

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 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.
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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.
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Antecedents

darrera pròrroga de l’Estat d’alarma, es concreta la superació de la fase III del pla de la
desescalada a partir de les 00 hores del dia 19 de juny, moment a partir del qual tot el
territori català entra en la «fase de represa» i queden sense efecte a Catalunya les
mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma, entre elles les restriccions de
mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya. Aquest Decret faculta les conselleries de
Salut i d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla
d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les
mesures que han de regir la nova etapa que s'inicia.

-

-

Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de 9 de junio, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinación per a fer front a la crisis sanitaria ocasionada per
la COVID-19.
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya
Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública.
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya, en relació a l’article
66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret
HE RESOLT
Primer.- Establir la reobertura al públic de la piscina municipal ubicada dintre de les
instal·lacions de la zona esportiva municipal ubicada a l’Eixample de Roda de Berà, a partir
del dia 29 de juny de 2020.
Segon.- Aprovar el protocol d’actuació per la reobertura la piscina municipal ubicada dinte
de la zona esportiva municipal de l’Eixample, en fase de represa, que s’adapta a la
valoració realitzada pels serveis externs de prevenció de riscos d’aquest Ajuntament i
l’assessorament de la Diputació de Tarragona i que consta annex a la present resolució.
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.
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10. Cal concretar les diferents mesures o condicions bàsiques de protecció i organització
per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARs-CoV-2 en
els serveis i instal·lacions municipals. En la present resolució s’estableixen les condicions
de reobertura i ús de la piscina municipal ubicada dins de la zona esportiva municipal de l’
Eixample, en la fase de represa.
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9. En data 18 de juny, s’ha aprovat la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir
la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, en la que es regulen les primeres mesures
bàsiques de prevenció, les quals s'han de completar amb plans d'acció sectorials elaborats
i aprovats en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

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

Condicions de reobertura de la piscina municipal ubicada a la zona esportiva
municipal de l'Eixample, en fase de represa, de l'Ajuntament de Roda de Berà:



Separació física a l’entrada i sortida de la piscina.



A l’entrada de la piscina hi ha d’haver gel hidroalcohòlic.



Posar estora a l’entrada. Les sabates/sabatilles d’accés a la piscina han de ser
diferents a les d’entrada a l’interior de la piscina.



El personal destinat al control de la piscina ha de portar control escrit dels usuaris.



Cal fer una neteja i desinfecció (zona de la platja de la piscina) tres vegades/dia. Entre
les 11-12, 15-16 i després de tancar la piscina.



S’haurà de controlar la qualitat de l’aigua d’acord amb el RD 742/2013.



En totes les franges horàries d’obertura a l’ús de la piscina hi ha d’haver un socorrista
titulat.



Caldrà instal·lar a l’entrada un cartell amb pictogrames de les recomanacions.



A l’interior de la piscina no es pot jugar amb pilotes ni es pot anar amb “xurros”

Horaris d’obertura al públic i franjes de neteja i desinfecció:


9-11, oberta només usuaris casal estiu



11-12 , neteja i desinfecció, sense servei la piscina



12-15, piscina oberta al públic en general, amb limitació de l’aforament.



15-16 , neteja i desinfecció, sense servei la piscina
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 Abans de la reobertura del complexe caldrà fer una neteja interior de les zones que
s’habiliten.
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FASE DE REPRESA

PISCINA MUNICIPAL (ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL EIXAMPLE)
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ
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DEPENDÈNCIA MUNICIPAL:



16-20, piscina oberta al públic, amb limitació de l’aforament



A partir de les 20, neteja i desinfecció.

Aforament zona ajardinada i interior de la piscina:
L’aforament queda reduït a 100 persones. Caldrà deixar 25 espais de 4 m2 per poder
instal·lar-se com a màxim 4 persones en les zones ajardinades del recinte de la piscina.
Caldrà guardar una distància de dos metres entre els espais delimitats per l’ús dels
usuaris.
A l’interior de la piscina s’haurà de respectar la distància sanitària de dos metres entre
persones.
Vestuaris i lavabos
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Roda de Berà, juny 2020
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Els lavabos i vestuaris de la resta de la zona esportiva romandran tancats.
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Només es permet l’ús de forma individual dels lavabos que están ubicats dintre del recinte
de la piscina.

