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.

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 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.
5. 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.
6. En execució d’aquest pla de desescalada, en data 19 de juny de 2020 es va aprovar el
Decret de l’alcaldia 992/2020, en virtut del qual es va establir les mesures a aplicar en la
fase de represa, un cop superat l’estat d’alarma. Aquesta resolució establia en el seu punt
segon l’ obertura al públic de tots els equipaments municipals de tipus cultural, museístic,
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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.

Número: 2020-1600 Data: 03/09/2020

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 del camp municipal de
futbol.
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expositiu, esportiu, educatiu o associatiu sota uns criteris establerts.
7. En data 2 de setembre 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 del Camp Municipal de Futbol, per a l’ús de l’escola de futbol base.

-

-

Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, 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.
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, 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.
Resolució SLT/1468/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures
en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19.
Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures
extraordinàries al territori de Catalunya per l’aplicació del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost, sobre la declaració d’actuacions
coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID19.
Llei 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.
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-
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Fonaments de dret

HE RESOLT
Primer.- Establir la reobertura al públic de les instal·lacions municipals del camp de futbol
per a l’ús de l’escola base de futbol.

Les competicions dels diferents equips resten suspeses excepte que la Federació
catalana de futbol o el Consell esportiu del Tarragonès indiqui el contrari.
Segon.- Aprovar el protocol d’ actuació per la reobertura de les instal·lacions municpals del
camp de futbol (escola de futbol), en fase de represa, que s’adapta a les recomanacions
efectuades per l’Estat i la Generaliat, i el qual s’adjunta com Annex I a aquesta 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.
Tercer.- Notificar la present resolució al personal adscrit a les instal·lacions municipals del
camp de futbol.
Quart.- Comunicar la present resolució al Club Atlètic Roda de Berà, a la Federació
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En virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret

Catalana de Futbol i al Consell Esportiu del Tarragonès.
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 I. Protocol d’actuació

DEPENDÈNCIA MUNICIPAL:

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL, ESCOLA BASE
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

- Decret 63/2020, de la presidència de la Generalitat, de data 18 de juny en el que, en virtut de
la delegació efectuada per 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.

- Resolució SLT/1468/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
- Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries al
territori de Catalunya per l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública
per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
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- Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, 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.

Número: 2020-1600 Data: 03/09/2020

Finalitzat l’estat d’alarma pel COVID-19, la reapertura de les dependències municipals és regirà
per la següent normativa:

Baby’s Prebenjamí B Prebenjamí A Benjamí B Benjamí A Aleví C Aleví B Aleví A Infantil B Infantil A Cadet Juvenil B Juvenil A -
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Consell esportiu del Tarragonès
Federació Catalana de futbol
Consell esportiu del Tarragonès
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol
Federació Catalana de futbol

1r equip -

Federació Catalana de futbol

2. Les condicions per la reobertura de la dependència al públic de les instal·lacions
municipals del camp de futbol (escola de futbol) són:
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1. Actualment s’estan impartint les següents categories:

1. No poden accedir a la instal·lació les persones que hagin estat en contacte
estret amb una persona afectada per la COVID-19, encara que amb
símptomes lleus durant els últims 14 dies.
2. L’accés a la instal·lació només està permès per als esportistes i
tècnics/monitors autoritzats per l’entitat (tots han de tenir la formació en salut e
higiene, llicència federativa i contracte laboral vigent). No està permès l’accés
dels acompanyants dels esportistes. En cap cas pot haver-hi públic a les
grades.
A l’entrada de les instal·lacions haurà d’haver a disposició dels usuaris
dosificador de gel hidroalcohòlic.

6. Els usuaris de l’espai esportiu i les pistes hauran d'estar estrictament el temps
necessari.
7. L’ús de la mascareta es obligatori a tota la instal·lació (excepte per als
esportistes durant la pràctica esportiva).
8. Per a l’ús de tots els espais s’haurà de mantenir sempre les distàncies de
seguretat recomanades per als diferents tipus de pràctica esportiva,
l’encarregat de controlar-ho serà el responsable de l’activitat segons el seu
protocol.

◦

1’5 m per a les persones que no estan practicant esport

◦

Durant la pràctica esportiva:

9. Els vestidors estaran fora de servei tant per a canviar-se com per a dutxar-se.
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5. Mentre els esportistes estiguin a la instal·lació, serà responsabilitat del
tècnic/monitor assignat a cada grup, controlar el compliment de les normes i
dels protocols establerts per l’entitat.
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4. No permetrà l’accés a la instal·lació ni a l’activitat a tota persona que presenti
símptomes (Febre >37,3ºC o símptomes respiratoris,...) o estiguin en aïllament
domiciliari o quarantena.

Número: 2020-1600 Data: 03/09/2020

3. L’accés a la instal·lació es farà de forma controlada per la persona que
determini l’entitat. Les portes d’accés a la instal·lació estaran tancades
excepte per a permetre l’entrada i sortida del grup, que estarà sempre
acompanyat pel tècnic/monitor responsable.
La sortida dels jugadors serà pel mateix lloc mirant de no coincidir amb els
jugadors d’altres equips del club entrants, en cas de correlació d’horaris.

Número: 2020-1600 Data: 03/09/2020

10. L’accés als serveis es farà de forma individual i no podrà haver-hi més d’una
persona simultàniament. Totes les persones que accedeixin als serveis han de
dur la mascareta i s’han d’haver rentat les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic
abans d’entrar.
11. L’ús dels magatzems estarà permès per a una sola persona, i sempre amb
mascareta, podrà haver-hi concurrència de més d'una persona només en els
casos de necessitat ineludible.
12. S’habilitarà una zona per poder deixar les pertinences de cadascú amb la
distància de seguretat adequada. Cada jugador haurà de portar la seva
ampolla d’aigua, per hidratar-se, i tovallola de mà per assecar-se la suor.
13. Caldrà tenir les dades (noms, adreça i telèfon de contacte) dels assistents en
cada grup, tant dels monitors com dels participants de l’activitat, per poder tenir
la traçabilitat en cas necessari.
14. Cal garantir, d’acord amb les previsions i prioritats de control que dicti
l’autoritat competent, que els professionals, monitors, entrenadors i tècnics
que treballen en instal·lacions o equipaments esportius, així com aquells que
desenvolupen la pràctica econòmica vinculada amb l’activitat física i l’esport
han d’estar asimptomàtics i d’haver donat negatiu en el test COVID19.
15. Cada grup haurà d’accedir a les instal·lacions tot a l’hora, el tècnic
responsable prepararà al grup a l’exterior de la instal·lació i en gestionarà
l’accés de forma ordenada i controlada mantenint, en tot moment, les
distàncies de seguretat i respectant les circulacions.
16. El moviment i circulació per la instal·lació dels diferents integrants del grup
haurà d’estar controlat, en tot moment, pel tècnic responsable.
17. Tota activitat s’ha de basar en el principi de minimització de risc. L’organització
dels grups de treball, el disseny de sessions d’entrenament i el control del seu
desenvolupament, s’ha de fer segons els criteris de seguretat i protecció
establerts per les autoritats competents per a garantir la seguretat i evitar
riscos.
18. Cada grup, al finalitzar haurà de fer la neteja i desinfecció de tot el material
didàctic i elements d’ús comú utilitzat durant la pràctica esportiva.
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Al no poder fer ús dels vestidors, els jugadors hauran de vindre canviats de
casa, per fer l’activitat esportiva, en la mesura del possible.

20. Les condicions descrites anteriorment estan subjectes a la situació actual de la
fase de represa i en quant finalitzi aquesta i/o hi hagi modificacions, caldrà
replantejar-les.
21. Les competicions dels diferents equips resten suspeses excepte que la
Federació catalana de futbol o el Consell esportiu del Tarragonès indiqui el
contrari.
3. Conclusions.
Per tal de reobrir la dependència del camp de futbol municipal a l’ús de l’escola base de futbol
en la fase de represa es considera possible sempre que es compleixin, com a mínim, les
recomanacions informades en els punts anteriors.
Caldrà donar comunicació i informació de les mesures del PROTOCOL als jugadors i
entrenadors.
Roda de Berà, setembre 2020.
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19. No està permès fumar a l’interior del recinte esportiu.
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