Secretaria General

ANUNCI

L’alcaldessa, mitjançant decret d’Alcaldia número 6297/2020, de data 24 d’agost, ha dictat la
resolució següent:
El Decret d’Alcaldia núm.6063, de 5 d’agost de 2020, va prendre coneixement i va aplicar tant
la interlocutòria 29 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com la
Resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol, del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, que han modificat la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, tot suprimint la
prohibició d’obertura dels equipaments esportius, teatres, cinemes i establiments esportius,
així com d’altres activitats. Això significava que restava sense efectes el Decret d’Alcaldia
núm. 5614, de 20 de juliol, d’aplicació de la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, en tot
allò que havia estat modificada per la Resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol.
En el Decret núm. 6063, de 5 d’agost de 2020, s’enumeraven els equipaments esportius als
quals serien aplicables les resolucions indicades, relació que va ser ampliada amb dos
equipaments esportius més mitjançant Decret núm. 8216 de 17 d’agost de 2020.
La Resolució SLT/2071/2020, de 14 d'agost, prorroga les mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, al municipi de
Santa Coloma de Gramenet, entre d’altres, i permet l’obertura dels equipaments esportius sota
determinades condicions.
Amb motiu de la tornada a la competició en l’àmbit de l’esport amateur, els clubs de la ciutat,
practicants de les diferents disciplines esportives, necessiten fer ús de les instal·lacions de
titularitat municipal o cedides per tercers en el marc d’acords específics, tancades fins a la data
per a les sessions d’entrenament necessàries.
L’ús dels equipaments estarà subjecte a la presentació de les corresponents declaracions
responsables per part dels clubs i entitats, per les quals es responsabilitzaran del compliment
estricte del marc normatiu vigent i els protocols aplicables en la preservació de la salut amb
motiu de la pandèmia de la COVID-19.
A tal efecte, el Departament d’Esports considera que també estan en condicions d’obrir, a
partir del dilluns 24 d’agost de 2020, igualment d’acord amb els protocols específics que siguin
aplicables, els equipaments següents:
-

Pavelló de La Bastida
Pavelló Juan del Moral
Pavelló de La Colina
Camps de Futbol Can Zam 1 i 2
Camp de Futbol Oliveres
Pistes Esportives Prat de la Riba
Pistes Esportives IES Numància
Pistes Esportives Avinguda Pallaressa
Pistes Esportives CEIP Miguel de Unamuno
Pistes Esportives IES Can Peixauet
Pistes Esportives CEIP Ferran de Sagarra
Pistes Esportives CEIP Fray Luis de León
Pistes de Petanca Can Mariner
Pistes de Petanca Riera Alta
Pistes de Petanca Santa Coloma
Pistes de Petanca Raval

-

Pistes de Petanca La Guinardera
Pistes de Petanca Oiveres
Pistes de Petanca Can Calvet

Pel que fa a l’ús del Pavelló de La Colina, l’autorització correspon a l’Ajuntament de Badalona.
Per tot això, RESOLC
Primer – Ampliar la relació d’equipaments esportius que poden reprendre la seva activitat,
segons el Decret d’Alcaldia núm. 6063, de 5 d’agost de 2020, amb els següents:
-

Pavelló de La Bastida
Pavelló Juan del Moral
Pavelló de La Colina
Camps de Futbol Can Zam 1 i 2
Camp de Futbol Oliveres
Pistes Esportives Prat de la Riba
Pistes Esportives IES Numància
Pistes Esportives Avinguda Pallaressa
Pistes Esportives CEIP Miguel de Unamuno
Pistes Esportives IES Can Peixauet
Pistes Esportives CEIP Ferran de Sagarra
Pistes Esportives CEIP Fray Luis de León
Pistes de Petanca Can Mariner
Pistes de Petanca Riera Alta
Pistes de Petanca Santa Coloma
Pistes de Petanca Raval
Pistes de Petanca La Guinardera
Pistes de Petanca Oiveres
Pistes de Petanca Can Calvet

Segon – Condicionar l’ús dels equipaments a la presentació de les corresponents
declaracions responsables per part dels clubs i entitats, per les quals es responsabilitzaran del
compliment estricte del marc normatiu vigent i els protocols aplicables en la preservació de la
salut amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.
Tercer - Notificar aquesta resolució als grups municipals, als serveis i entitats afectats, i
publicar-la a la pàgina WEB municipal i al Tauler d’Edictes i donar compte al proper Ple de la
Corporació.
Santa Coloma de Gramenet, data signatura

La secretaria general accidental
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