DECRET
Per decret de l’Alcaldia núm. 2020/372, de data 12/3/2020, es va suspendre el funcionament de
les instal·lacions esportives municipals.
Tenint en compte que tant l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, com
l’Ordre SND/ 414/202, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase
2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, preveuen l’obertura d’instal·lacions
esportives i de les piscines, tant a l’aire lliure com tancades, per determinats usos i amb els
aforaments establerts, procedeix en aquest moment aixecar la suspensió del funcionament de les
instal·lacions esportives municipals , sense perjudici que en totes les instal·lacions el
funcionament s’ajustarà a la normativa prevista per a cada fase al Pla per a la transició capa una
nova normalitat.

Per tot això, en virtut de la màxima urgència existent i davant de la situació sanitària derivada
del COVID-19, i en exercici de les competències que m’atorga l’article 21.1 k) i m) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
RESOLC:
Primer.- Aixecar la suspensió del funcionament de les següents instal·lacions esportives
municipals obertes :
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Així mateix procedeix determinar la data final de l’impossibilitat de l’execució del contracte de
concessió administrativa per a la gestió del servei esportiu municipal Font de les Creus, como a
conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19.

Camp Municipal d’espots Bernat Coll.
Pistes Municipals d’atletisme.

Segon.- Aixecar la suspensió del funcionament de la instal·lació esportiva municipal Font de les
Creus, de la que l’ UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, amb CIF
G58155813 ( UFEC) és adjudicatària de la concessió administrativa per la gestió del servei
esportiu municipal de Font de les Creus.
En tot cas l’UFEC garantirà que el funcionament de totes les instal·lacions s’ajustarà a la
normativa prevista per a cada fase al Pla per a la transició cap a una nova normalitat, amb motiu
de la declaració de l’estat d’alarma per COVID-19.

L’UFEC garantirà que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les
característiques e intensitat de l’ús de les instal·lacions, de conformitat amb la normativa
prevista a cada fase de desconfinamet del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
La neteja i desinfecció inicial de tota les instal·lacions s’efectuarà amb caràcter previ a
l’apertura al usuaris, que estiguin autoritzats a casa fase, que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2020.

Annabel Moreno Nogué

Signatura 1 de 2

03/06/2020 Alcaldessa

Serà a compte i càrrec exclusiu de la concessionària l’UFEC , i sota la seva responsabilitat,
adoptar les mesures higièniques, de prevenció, neteja i desinfecció i control d’aforament que la
normativa d’aplicació preveu en cada fase .
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La data del 8 de juny de 2020 serà la que es considerarà com a data final de l’impossibilitat de
l’execució del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei esportiu
municipal Font de les Creus , como a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19.
Els horaris d’ocupació dels pavellons i espais comuns, seran distribuïts tal i com està previst a
l’article 17, clàusula 26 i 27 del plec de condicions d’explotació i administratives particulars del
contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió per procediment obert, del servei públic
municipal del Complex Esportiu Municipal Fons de les Creus d’Arenys de Mar, que cita
textualment; “la distribució d’aquests espais correspondrà a l’Ajuntament que haurà de
coordinar-ho operativament amb el concessionari per a la bona gestió del complex”, sempre
complint la normativa d’aforament adequada a les característiques i intensitat de l’ús de les
instal·lacions, de conformitat amb la normativa prevista a cada fase de desconfinament del Pla
per a la transició cap a una nova normalitat, i amb sol·licitud de cita prèvia i acceptació del
compromís per les entitats del compliment amb les normatives previstes a cada fase.
Tercer.- Sotmetre aquests acords a ratificació del Ple Corporatiu en la primera sessió que
celebri
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L’alcaldessa
Annabel Moreno Nogué

En dono fe, la secretària
Amparo Martin Muyo
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Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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