Antecedents

3. Aquesta resolució va motivar el decret de l’alcaldia 1987/2020, de 17 d’octubre en virtut
del qual s’apliquen les noves mesures restrictives als serveis i equipaments municipals de
Roda de Berà.
4. En data 19 d’octubre de 2020. S’ha publicat en el DOGC la Resolució SLT/2568/2020,
de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per
la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 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.
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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.

Número: 2020-1909 Data: 20/10/2020

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

-

Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 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/2568/2020, de 19 d’octubre, en lo que fa referència als equipaments
cívics,
HE RESOLT

-

Hotel d’entitats
Casal de les monges
Sala polivalent del casino municipal
Sala polivalent del poliesportiu
Seus de les associacions veïnals
Casal dels jubilats

Segon.- Les resolucions administratives vigents que tinguin per objecte la cessió dels
equipaments relacionats en el punt anterior per a la realització de les activitats esmentades
queden en suspès mentre estigui vigent la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre o
qualsevol de les seves pròrrogues.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als col·lectius i entitats associatives del municipi amb
cessions d’equipaments que hagin quedat suspesos en virtut d’aquest Decret.

DECRET

Aquesta suspensió s’entén sense perjudici que les activitats suspeses de forma presencial
puguin continuar realitzant-se pels seus promotors a través de mitjans telemàtics.

Número: 2020-1909 Data: 20/10/2020

Primer.- Suspendre la realització d’activitats cíviques i comunitàries grupals no adreçades
a infants i joves que es facin de forma presencial per col·lectius o entitats associatives del
municipi i que es realitzin en els següents equipaments:

Cinquè.- 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.
Ho decreta i signa l’alcalde, en dona fe, la secretària accidental
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Quart.- 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.

