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Jsa/gt
Expt: SP 2475/20 General 2077/20
Ass: Aprovació reobertura i gestió piscines municlpal d’estiu
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Atès que l’ajuntament de la Roca, a través d’una resolució d’alcaldia, va determinar
que les instal·lacions romandrien tancades fins que la situació és normalitzes i que
el servei pugues donar-se amb la màxima seguretat possible.
Atès que el municipi de la Roca del Vallès gestiona dues piscines d'estiu, una dins
el complex del CEM la Roca i l'altre en els espais esportius de Santa Agnès de
Malanyanes.
Atès que Salut pública fa unes recomanacions com a mesures de prevenció per
evitar rebrots de l'epidèmia patida des del 12 de març. Algunes d'elles des de la
gestió del CEM les han aplicat durant la fase de reobertura del servei i altres
s’aplicaran com a mesures importants de cara a la temporada d'estiu.
Atès que les mesures que aplicarem en l'obertura de les piscines d'estiu de la Roca
i Santa Agnès, i totes elles per garantir un servei on prioritzem la salut de tots els
nostres usuaris i ciutadans del municipi.
Vist l’informe del Director del Centre Esportiu Municipal de data 26 de juny de 2020.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar que es reobrin les piscines d'estiu de la Roca i Santa Agnès,
seguint les següents pautes, per poder complir amb totes les mesures preventives de
seguretat per poder tornar a obrir el servei amb la màxima seguretat a tots els seus
usuaris/es:
1.- L'accés a les piscines d'estiu serà per abonades o abonats del CEM la Roca o
persones residents al municipi de la Roca del Vallès. Per acreditar que són residents
del municipi, els documents necessaris seran el DNi o el padró. Aquesta mesura és
aplicada per evitar aglomeracions de persones a les piscines d'estiu i evitar un efecte
crida de poblacions del voltant del municipi que vulguin accedir a les piscines.
2.- L'horari d'obertura i tancament de les piscines és veure dividit en dues franges
horàries. Entre les dues franges del mateix dia, hi haurà una aturada d'1 hora per a la
desinfecció de les zones comunes i dels espais de piscina, l'horari serà:
a) Horari de la piscina d'estiu de la Roca: 9:00-14:00 i de 15:00-20:00.
b) Horari de la piscina d'estiu de Santa Agnès: 10:00 a 15:00 i de 16:00 a 21:00.
3.- El preu per persona que no sigui abonat el CEM la Roca, serà de 3,5€ per franja.
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4.- Totes les places de l'aforament de cada franja horària de les dues piscines és
podran reservar 48 hores d'antelació mitjançant la pàgina web del CEM la Roca, això
permetrà que els accessos de les persones sigui escalonat i evitar aglomeracions en
els accessos.
SEGON.- Comunciar aquest acord a l’Area de Serveis i Atenció a les Persones i a la
Policia Local.
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