Antecedents

2. Davant l’increment alarmant de contagis en l’àmbit de Catalunya, en data 16 d’octubre
de 2020, la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la
seva RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 de 15 d’octubre, per la que s’adopten noves mesures
en matèria de salut pública, restrictives de l’activitat social i econòmica, per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta resolució
ha estat ratificada íntegrament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Fonaments de dret
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.
- Resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny, de mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció
per SARS-CoV-2.
- Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol per la que s’ estableixen noves mesures en lús
de la mascareta.
- Resolució SLT/2056/2020 d’11 d’agost per la que es prorroguen les mesures especials
en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques
- Resolució SLT/ 2073/2020 de 17 d’agost per la qual s’adopten mesures extraordinàries
al territori de Catalunya per a l’aplicació de l’ Acord del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost.
- Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre de noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret i als efectes de donar compliment
a la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre de noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
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3. Ateses les noves mesures restrictives, s’ha emès informe de l’enginyer tècnic municipal
que valora les afectacions de la resolució SLT/2546/2020 en l’àmbit dels serveis i
equipaments municipals de Roda de Berà.

Número: 2020-1897 Data: 17/10/2020

1. A la vista de la superació de l’estat d’alarma declarat al març de 2020 amb motiu de la
crisis sanitària provocada per la Covid 19, i havent iniciat la denominada fase de represa,
en data 19 de juny de 2020, l’alcaldia va resoldre la obertura al públic de tots els
equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o
associatiu, sota els criteris establerts al Decret de la Presidència 63/2020 de 18 de juny i a
la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020 de 18 de juny, de mesures bàsiques de protecció. (Decret
2020-0992 de 19 de juny de 2020).
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DECRET D’ ALCALDIA

HE RESOLT
Primer.- Equipaments i espais tancats o quin ús públic queda prohibit.

Número: 2020-1897 Data: 17/10/2020

- Parc dels llimoners
- Parcs de salut
- Espais esportius oberts sense supervisió, entre d’altres, els s egüents:
La Barquera Carrer Prat de la Riba
Pista esportiva Camp de futbol
La Barquera Carrer Moncayo
Petanques
Nucli urbà
Carrer Marinada
Pista esportiva
Nucli urbà
Carrer Ignasi Iglesias/Angel Guimerà
Pista esportiva
Nucli urbà
Carrer Tarragonès
Pista esportiva Petanca
Carrer Marinada (darrera aparcament
Nucli urbà
Ajuntament
Pista esportiva
Nucli urbà
Av Avenc
Skatepark
Marysol
Carrer Sinia (zona aparcament)
Pista esportiva
Marysol
Carrer Sinia (zona verda)
Pista esportiva
Francaset
Carrer Mercè Rodoneda
Pista esportiva
Barà Mar
Camí del Vendrell/carrer Júpiter
Pista esportiva Camp de futbol
Costa Dorada Carrer Vallespir/Av Platja
Petanques
Masroig
Carrer Marenostrum
Petanques
Barà
Carrer Bèlgica
Petanques
Barà
Av Bonastre
Petanques
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S’estableix el tancament al públic i, en tot cas, la prohibició de l’ús públic dels
següents equipaments i espais municipals:

El poliesportiu municipal i els seus espais annexos; el camp de futbol municipal; la ZEM de
l’eixample; la zona adjacent del PIJ es mantenen oberts al públic i en la seva utilització
per part dels usuaris són plenament vigents els seus protocols respectius de funcionament
i de mesures de prevenció específiques, amb les següents concrecions:
-

-

Es manté l’aforament previst en els protocols respectius, per ser més restrictiu que
l’establert en la resolució SLT/2546/2020, en concret:
- Poliesportiu: aforament de 32 persones en pista i 206 en graderia
- Sala polivalent del poliesportiu: 8 persones.
- Club de futbol: aforament de 60 persones en camp i 113 persones en graderia
- Sala annexa PIJ (judo): 12 persones
- ZEM Eixample: només obert a l’ús públic les pistes de pàdel, tenis i frontó, amb un
aforament de dues persones per pista.
Queden ajornades les competicions esportives del Club de Patinatge de Roda de
Berà, el Club de Futbol Sala i el Club de Futbol Roda de Berà i qualsevol altre entitat o
associació, federada o no.

Tercer.- Parcs infantils
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Segon.- Equipaments esportius municipals amb supervisió:

Els parcs infantils tancaran al públic a partir de les 20:00 hores. En tot cas, a partir
d’aquesta hora, queda prohibit l’accés a aquests espais i l’ús del mobiliari urbà i dels jocs
infantils. Els grups de persones usuàries dels parcs no superaran les 6, i es recomana que
siguin sempre les mateixes (grups de bombolla ampliada)
Quart.- Mercat setmanal del dijous
Es manté el protocol de funcionament aprovat per decret de l’alcaldia 1070/2020, d’1 de
juliol, amb les següents modificacions:

-

Els equipaments i les instal·lacions municipals en les que s’hagin de desenvolupar
activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions s’utilitzaran pels
usuaris amb aplicació dels seus protocols respectius de funcionament i de mesures de
prevenció específiques, amb les següents concrecions:
Es manté l’aforament previst en els protocols respectius, per ser més restrictius que
l’establert en la resolució SLT/2546/2020, en concret:
- Sala Teatre Casino: Aforament de 68 persones. Queden prohibides les sessions de
ball.
-

Centre civic i museu de la Radio Roca Foradada: Aforament de 60 persones.

-

Centre cultural les monges: Aforament de 30 persones. L’activitat de pintura només
continuarà amb un aforament màxim de 6 persones. L’ús pel cant coral continuarà amb
el protocol propi. Les activitats extraescolars de lleure infantils i juvenils es mantenen
segons els seus respectius protocols de funcionament.

La realització de les esmentades activitats requerirà la distribución de seients preassignats
i registre de dades de contacte.
No s’admetran activitats més enllà de les 23:00 hores.
Sisè.- Hotel d’entitats
Es poden fer activitats amb un màxim de sis persones, tret que la capacitat de les sales
sigui inferior, cas en que aquest aforament haurà de ser respectat.
Setè.- Casal d’avis

DECRET

Cinquè.- Equipaments i instal·lacions municipals polivalents per a usos culturals
d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions i activitats de lleure infantils i
juvenils.
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-

Es limita l’aforament dins del recinte a 192 persones, que es corresponen al 30% de
l’aforament total.
A fi de controlar aquest aforament i evitar aglomeracions, tot el recinte quedarà
delimitat mitjançant cintes i tanques provisionals.
Hi haurà un únic punt d’accés i de sortida, que serà degudament senyalitzat i controlat
per personal municipal.
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-

El bar del casal restarà tancat. En aquesta instal·lació queda prohibit el consum d’aliments
i begudes. La perruqueria romandrà oberta únicament per les activitats relacionades amb
la higiene del cabell.
En la sala gran no es poden fer activitats de ball i l’aforament queda reduït a 90 persones,
en grups d’un màxim de sis persones, que es recomana que siguin sempre les mateixes
(grups de bombolla ampliada).
Vuitè.- Cementiri municipal
Els actes religiosos i cerimònies fúnebres que es realitizin en el cementiri municipal es
subjectaran a les previsions contingudes en el seu protocol de funcionament especific,
amb una aforament limitat a 134 persones, que s’aprova en aquesta resolució.

En l’ús de tots els equipaments i instal·lacions municipals, tant en espais tancats com a
l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat es manté en 1,5 m en general,
amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m 2 per persona, excepte que siguin vigents
per la tipologia de l'activitat valors més restrictius, segons resulta dels aforaments
establerts en els punts anteriors d’aquesta resolució i en els protocols de funcionament
específics.
Queda prohibit el consum d’aliments i begudes en les instal·lacions i equipaments
municipals, tret el que es pugui preveure per a les activitats esportives en els seus
respectius protocols de funcionament.
Així mateix, les mesures previstes en aquesta resolució podran ser complementades o
substituïdes en funció dels criteris que estableixin les autoritats sanitàries competents en
aplicació dels plans d’actuació sectorial que corresponguin.
Les entitats que tinguin autoritzat l’ús d’alguns dels equipaments relacionats en els punts
anteriors adaptaran les condicions d’utilització a les previstes en aquesta resolució mentre
estigui vigent.
En lo no previst per aquest Decret, resultarà d’aplicació les previsions contingudes en la
resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre de 2020 o les seves pròrrogues.
Onzè.- Vigència
Les mesures contingudes en aquesta resolució seran d’aplicació mentre es mantingui
vigent la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre o, si s’escau, les seves possibles
pròrrogues.

DECRET

Desè.- Mesures comunes
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Només es permet la celebració de matrimonis civils en la Sala de conferències de la Roca
Foradada. Aquests esdeveniments es subjectaran al protocol de funcionament específic
aprovat per aquest equipament, amb reducció de l’aforament a 60 persones.
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Novè.- Celebracions de matrimonis civils

Dotzè.- Apel·lar a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant les mesures
preventives adoptades i que s’adoptin per les autoritats competents i demanar seguir la
informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant
puntualment de totes les novetats. Fer una crida a responsabilitat dels veïns, insistint que
es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones.
Tretzè.- Publicar aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació i procedir a la
seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.
Catorzè.- Comunicar el present Decret a tots/totes els/les Regidors/res de la Corporació,
Unitats i Serveis.
Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte
al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.
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