CERTIFICO: Que l´Alcaldia, ha dictat el decret núm. 1070/2020 en data 1 de juliol de 2020,
el qual transcrit literalment diu el següent:
“Antecedents
1.En data 1 de maig de 2020 es va dictar el decret número 0697/2020 en que es resol
reobrir parcialment el mercat setmanal de dijous amb diverses limitacions pel que fa a
l’aforament, tipus de parades, etc.. amb motiu de la crisis sanitària derivada del COVID-19.
2.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
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.
3.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.
4.En data 1 de juliol de 2020 s’ha incorporat a l’expedient de referència, l’informe emès per
l’enginyer tècnic municipal on s’estableixen les mesures i condicions per a la reobertura
completa del mercat setmanal a l’aire lliure, que té lloc cada dijous a Roda de Berà.
Fonaments de drets
-

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
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PRIMER.- Deixar sense efecte el decret 0697/2020 de data 1 de maig de 2020.
SEGON.- Autoritzar, a partir del proper dijous 2 de juliol de 2020, la reobertura total del
mercat setmanal de Roda de Berà que té lloc cada dijous, d’acord amb les condicions
següents i a tota la normativa que li és d’aplicació segons l’Annex I adjunt
1. Per la superfície prevista d'implantació del mercadet, l'aforament màxim permès serà
de 640 persones (incloent els venedors).
2. Degut a les necessitats de manteniment i neteja dels lavabos amb unes freqüències
altes, es desestima l’obertura dels lavabos del recinte.
3. Caldrà que a l'entrada hi hagi un cartell informatiu amb les normes sanitàries i amb
l’aforament màxim permès del recinte.
TERCER.- Aprovar el protocol elaborat pels Serveis Tècnics de l’ Ajuntament 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
QUART.- Determinar que la impossibilitat de complir qualsevol de les indicacions
antecedents o el seu incompliment, donarà lloc al tancament del mercat per part de
l’autoritat competentCINQUÈ. Comunicar aquesta resolució als representants dels treballadors, al responsable
del mercat i als paradistes als efectes del seu compliment, i publicar-la en el tauler municipal
d’edictes i en la web municipal.
Ho decreta i signa l’ alcalde, en dona fe la Secretaria accidental.

Annex 1
ANNEX I. CONDICIONS MESURES SANITÀRIES
Per tal de garantir la seguretat i per evitar la generació de riscos de propagació de la
infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, s’han d'adoptar les
mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:
1.- Mesures generals. Deures de protecció:


La higiene freqüent de mans.



La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la
boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara,
nas i ulls)
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El manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible,
minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles
cadenes de transmissió.



La distància física interpersonal de seguretat com a mínim d’un metre i mig.



L'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de
seguretat.



La preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.



La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.



Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat
s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2
per persona.



L'ús obligatori de la mascareta de les persones a partir de sis anys quan no sigui
possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.



Es poden celebrar activitats obertes al públic sempre que no es generin
aglomeracions, considerant aglomeració a la concentració de persones o grups de
persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal
de seguretat, i sempre que es respectin les normes de protecció individual.



S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions
en els creuaments o punts de major afluència.



En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants serà calculat
a partir d’una superficie de seguretat de 2,5 m2 per persona, podrà rebaixar-se en el
cas que es compleixi amb la condició que es faci obligatori l’ús de la mascareta.



S’han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com
eixugamans d’un sol ús.

Les normes descrites anterioment estan subjectes a la situació actual de la fase de represa,
en quant finalitzi aquesta i/o hi hagi modificacions, caldrà replantejar-les.
Juliol 2020.”

I perquè consti, als efectes oportuns, lliuro el present certificat, d´ordre i amb el vist i plau del
senyor alcalde.
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2.- Mesures de protecció i organitzatives:

