Secretaria General

ANUNCI

L’alcaldessa, mitjançant decret d’Alcaldia número 6216/2020, de data 17 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. Aquesta relació cal ampliar-la expressament
amb dos equipaments esportius més: el “Pavelló del Raval” i el “Nou Camp Municipal”.
L'equip Fútbol Sala García és l'únic club professional i de categoria nacional de la nostra ciutat
que disputa la Liga Nacional de Fútbol Sala. Aquest equip du a terme de manera habitual els
seus entrenaments al Pavelló de La Colina, ubicat al terme municipal de Badalona i gestionat
per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en compliment de l'acord existent amb
l'Ajuntament de Badalona.
El Fútbol Sala García requereix emprendre de manera immediata els entrenaments
preparatius de la temporada 2020-2021, que està previst que comencin durant el mes de
setembre d'enguany. Des del Departament d'Esports es proposa la utilització del Pavelló del
Raval, sempre amb compliment del Pla d’acció pel desconfinament esportiu elaborat per la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel Comitè Tècnic del Pla
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc.
La Fundació Esportiva Grama ha assolit l'ascens al Grup 5è de la Tercera Divisió de la Real
Federación Española de Fútbol, categoria màxima del futbol competitiu en el marc autonòmic,
que requereix de l'inici imminent de l'activitat del club quant a entrenaments necessaris per
afrontar el començament de la temporada
A tal efecte, el Servei d’Esports també considera que un altre equipament municipal es troba
en condicions de posar-se en marxa, igualment d’acord amb els protocols específics que
siguin aplicables: el “Nou Camp Municipal”.
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, i sota les mateixes condicions
en ell establertes, amb els següents: “Pavelló del Raval” i “Nou Camp Municipal”.

Segon - 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
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