DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1938/2020
A la ciutat de Rubí, el dia 18/06/2020

Antecedents o Fets
1. Atès que el passat 12 de març de 2020 es va publicar un ban d’Alcaldia relatiu al “tancament
dels centres d’oci, esportius, culturals i de reunió de titularitat municipal, així com els mercadals
de venda no sedentària, atenent a la situació d’emergència sanitària, i en tant en quant es
publiquen les Ordres de la Generalitat de Catalunya de tancament d’escoles i centres educatius
així com davant la propera publicació de mesures en matèria de contenció anunciades per la
presidència del Govern”.
2. Atesa la publicació del Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, que estableix la finalització de la
prorroga de l’estat d’alarma pel diumenge 21 de juny a les 00:00 hores.
3. Atenent a l’actual situació de flexibilització de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària
de la pandèmia de coronavirus (Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la flexibilització de
restriccions a la fase 3) i vist que es contempla la reobertura progressiva d’equipaments
municipals a partir de la finalització de la declaració de l’estat d’alarma el proper diumenge 21 de
juny a les 00:00h, des de l’Ajuntament de Rubí es considera adient prendre mesures en matèria
d’ordre públic.

Fonaments de dret
• Reglament orgànic municipal (BOPB de 14/03/1987)
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat)
• Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat de alarma per la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
• Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, que prorroga l’estat d’alarma
• Decret d’Alcaldia 993/2020, de 15 de març, d’establiment de mesures preventives, de protecció
i organitzatives amb motiu del virus SARS Cov-2
• Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Vista la proposta del coordinador de l’Àmbit d’Alcaldia, de data 18/06/2020 i de l’informe tècnic, de
data 18/06/2020, que consten a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
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Expedient:26/2020/ALCALDIA-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13067467204056616043 a https://seu.rubi.cat
1/3

1. APROVAR el Ban d’Alcaldia que es transcriu a continuació:

“De conformitat amb l’article 53.1.f) 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, és competència de l’Alcaldia dictar el
present
BAN
Atenent a l’actual situació de flexibilització de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària de
la pandèmia de coronavirus (Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la flexibilització de
restriccions a la fase 3) i vist que es contempla la reobertura progressiva d’equipaments
municipals a partir de la finalització de la declaració de l’estat d’alarma el proper 21 de juny a les
00:00h, des de l’Ajuntament de Rubí es considera adient prendre mesures en matèria d’ordre
públic. En aquest sentit es contempla:
AUTORITZAR LA REOBERTURA dels centres d’oci, esportius, culturals i de reunió de titularitat
municipal a partir de la finalització de l’estat d’alarma, sempre que els i les usuaris/àries es
comprometin sota la seva responsabilitat al compliment de les mesures de salut pública previstes
pels equipaments municipals (veure Annex), així com allò establert al Reial Decret-llei 21/2020,
de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
Aquest ban es penjarà a les portes d’accés dels espais afectats, als taulers d’anuncis municipals i
a la pàgina web i al perfil de transparència municipal.
El que es fa públic per a general coneixement i compliment,
Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa
Rubí, 19 de juny de 2020

ANNEX.- RECOMANACIONS GENERALS DE PREVENCIÓ UN COP FINALITZAT L’ ESTAT
D'ALARMA
• Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó i/o amb una solució hidroalcohòlica.
• S’ha de mantenir la distància de seguretat d’almenys 1,5 metres, respecte d’altres persones.
• Les persones de sis anys en endavant, queden obligades a l'ús de mascaretes, sempre que no
sigui possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal d’ almenys,
1,5 metres. Hi ha algunes excepcions de persones que quedaran exemptes de portar-la:
o Persones que presenti algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure
agreujada per l'ús de la mascareta.
o Persones per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a
treure’s la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva
utilització.
o En el desenvolupament d’activitats en què, per la mateixa naturalesa d’aquestes, resulti
incompatible l’ús de la mascareta.
o Per causa de força major o necessitat.
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• Reordenació del mobiliari per tal de respectar la distància de seguretat d'almenys 1,5 metres.
• Ubicació de materials de protecció en els punts d’accés: guants, dispensador de gel i
mascaretes quirúrgiques per als usuaris. Els guants es poden utilitzar en cas necessari, no
obstant convé recordar la sensació de falsa seguretat que poden donar. Si s’utilitzen s’han de
netejar amb aigua i sabó o gels hidroalcohòlics amb la mateixa freqüència que es netejarien o
desinfectarien les mans.
• Adequació de la zona de recepció amb pantalles protectores, senyalització dels llocs per fer
cua, i espais d’espera, així com altres ordenacions dels espais col·lectius que garanteixin el
distanciament.
• Evitar fer-se abraçades, petons, etc.
• No compartir gots, coberts, begudes ni plats.
• Procurar reunions en petits grups de persones i sempre respectant la distància física
d’almenys 1,5 metres.
• Valorar l’aforament de persones a les instal·lacions d’acord amb la capacitat, manteniment de
distàncies i seients
• Col·locar cartells de prevenció de la transmissió del Covid-19.
• La ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana, han
de tenir en compte les recomanacions de la Generalitat de Catalunya.”

2. PROCEDIR a la seva difusió d’aquesta resolució al públic en general i als serveis següents: a
l’Àmbit d’Alcaldia (U086), a U076 Àrea de Sostenibilitat i Serveis municipals, a U071 Àrea de
Ciutadania, a U032 Àrea de Drets Socials, al U009 Servei de comunicació, al U040 Servei
d’esports, al U041 Servei de Cultura, al U078 Servei de Relacions ciutadanes i proximitat, i demés
Àrees i Serveis municipals involucrats en la gestió d’equipaments per promoure la publicació i
difusió del ban municipal.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL VOLTAS
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