INFORMACIÓ SOBRE L’ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 17 DE JUNY DE 2020
RELATIU AL NOU SISTEMA D’ACCÉS I NOUS PREUS DE LA PISCINA MUNICIPAL PER L’ESTIU
2020.
Atenent a les especials circumstàncies existents aquest estiu a causa del covid 19 que suposen
una enorme dificultat per poder prestar els serveis i obrir les instal.lacions púibliques .
Atenent a que en la inspecció efectuada per part dels serveis sanitaris de la Diputació de
Tarragona a la piscina Municipal per tal de comprovar les seves instal.lacions i establir les
restriccions corresponents s’ha indicat que l’obertura de 12:00 a 20:00 hores , com cada any,
exigeix haver d’efectuar tres neteges diàries.
A la vista de que la realització de la desinfecció exigida que compren tant la piscina com la
zona de platja, lavabos exteriors ( els vestuaris han de romandre tancats) i tots els elements
utilitzats pels usuaris no es pot efectuar en un temps inferior a 1 hora, la qual cosa implicaria
haver de tancar dues vegades la piscina per poder portar a terme la corresponent desinfecció.
Atenent a que enguany s’hauran de controlar els accessos, tant per garantir que no es superi
l’aforament del 30% que s’ha autoritzat com per identificar als usuaris amb indicació del seu
nom , dni, telèfon de contacte i l’hora d’entrada i sortida.
Davant de la impossibilitat de que aquesta tasca de control pugui realitzar-se pel socorrista.

La Junta de Govern Local, després de debatre el tema amb profunditat i examinar les diferents
possibilitats ACORDA:

PRIMER: establir que per a l’estiu 2020 hi haurà 2 torns de piscina , a saber:
- De 12:00 a 15:00 hores
-

De 16:00 a 19:00 hores

Abans d’obrir la piscina es farà la desinfecció corresponent i entre les 15:00 i 16:00 hores es
tornarà a desinfectar per la qual cosa ha d’estar sense usuaris.

SEGON: Fixar que l’entrada per accedir a la piscina únicament servirà per un torn, de manera
que si el mateix dia es vol anar a la piscina matí i tarda s’hauran de fer servir 2 tiquets.

TERCER: Acordar que en cas de que l’aforament existent limiti l’accés de nous usuaris tindran
preferència els que no hagin entrat a la piscina en el torn anterior.

QUART: Indicar que el preu de les entrades es reduirà en un 50% respecte a la previsió de
l’ordenança Municipal pel que fa als preus d’entrada de menors de 6 anys i majors de 65 i es
fixa en 1 € per a l’entrada general. De manera que els preus per a 2020 seran:
Entrada reduïda ( nens fins a 5 anys i majors de 65 anys)

-

Talonari de 15 entrades: 7€.
Talonari de 25 entrades : 11€.
Entrada ordinària ( nens de 6 anys fins a adults de 65 anys)

-

Talonari de 15 entrades. 15€.
Talonari de 25 entrades: 25€.

CINQUÈ: Acordar que la venda d’entrades es realitzarà només a l’Ajuntament i únicament es
vendran talonaris de 15 o 25 entrades ( no es vendran entrades soltes) essent requisit per
poder adquirir-los estar empadronat a Alforja.

SISÈ: Donar publicitat a aquest acord a través de la web municipal i altres vies de comunicació
del consistori.

Alforja, a 23 de juny de 2020

L’Alcalde
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