Secretaria General

ANUNCI
La tinenta d’alcaldessa de Participació Ciutadana, Cultura i Esports, mitjançant decret número
4429/2020, de data 5 de juny, ha dictat la resolució següent:
El Decret d’alcaldia número 4165/2020, de 26 de maig, atribueix a les tinences d’alcaldia
corresponents la decisió sobre la reobertura d’aquells equipaments que en el seu moment es
van tancar com a conseqüència del Covid-19. Entre els equipaments tancats es troba el
Complex Esportiu Torribera.
L’Ordre SND/442/2020, de 23 de maig, del Ministre de Sanitat, ha possibilitat que les
instal·lacions esportives a l’aire lliure, excloses les piscines, puguin obrir en la anomenada
Fase 1, dintre de la qual es troba el municipi de Santa Coloma de Gramenet. La Disposició
final cinquena de l’Ordre SND/399/2020, habilita les Administracions Públiques competents per
a completar les mesures que conté la normativa estatal amb plans específics de seguretat,
protocols organitzatius i guies adaptats a cada activitat.
El representant de l’empresa que gestiona l’equipament “Complex esportiu Torribera” ha
sol·licitat l’obertura de les instal·lacions.
Han estat desenvolupades diverses actuacions prèvies (entre elles l’elaboració d’informes
externs especialitzats) per a la comprovació de la situació del complex i l’establiment de les
mesures necessàries per a la seva obertura en la Fase 1. Consten detallades en l’informe de 4
de juny de 2020 del cap del Departament d’Esports i del director de Cultura, Esports,
Solidaritat i Cooperació.
Aquest informe de l’àmbit municipal d’Esports, atesos els informes tècnics externs, i les
mesures adoptades pel gestor de l’equipament, proposa la seva obertura condicionada.
És per això que,
HE RESOLT:
PRIMER.- Autoritzar, a partir de les 00.00 hores del dia 5 de juny de 2020, l’obertura dels
espais esportius del complex de Torribera, exclusivament per a la pràctica del tennis i el pàdel,
en les condicions que fixen les normes i recomanacions sanitàries dictades durant l’estat
d’alarma per les diverses Administracions competents i les fixades en els informes tècnics de
referència.
SEGON.- Autoritzar les tasques de manteniment pròpies de la instal·lació, entre altres, la
jardineria i la posada a punt de la piscina, que no podrà utilitzar-se, en la fase que
correspongui, sense autorització prèvia d’aquesta tinença d’alcaldia.
TERCER.- Notificar aquesta resolució al gestor de l’equipament, als serveis afectats, als grups
municipals, i publicar-la a la pàgina WEB municipal i al Tauler d’Edictes, tot donant compte al
Ple de la Corporació.
.
Santa Coloma de Gramenet, 5 de juny de 2020
El secretari general
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