DECRET DE BATLIA
A la fi d’utilitzar les instal·lacions situades al poliesportiu municipal de Binissalem, i d’acord
amb el que es troba previst a la Fase 3, i, que entre les activitats que estan permeses es troba l’ús
de les instal·lacions esportives tancades.

SEGON.- Publicar la present resolució a la plana web de l’ajuntament.
TERCER.- Donar compte al Ple a la primera sessió que es celebri.
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1.- Es farà un ús de les instal·lacions no superior al 50% de la seva capacitat dels pavellons.
2.- Les activitats es faran en grups no superiors a 20 persones.
3.- Es prohibeix l’ús dels vestuaris.
4.- Es prohibeix el contacte físic entre els usuaris.
5.- Es guardaran les distàncies de seguretat entre els usuaris.
6.- Es prohibeix l’assistència de públic (inclosos els familiars) i tan sols els usuaris podran
accedir a les instal·lacions municipals.
7.- Els usuaris i els responsables procediran a la desinfecció del material esportiu utilitzat en
cada sessió.
8.- Es procedirà a la neteja de les dependències utilitzades després de cada sessió.
9.- Els usuaris i els responsables es faran responsables de qualsevol desperfecte que es pugui
causar als béns i als llocs l’ús dels quals s’autoritza.
10.- Els usuaris i els responsables compliran amb horari establert, dematí de 9.00 a 11.30 i
horabaixes de 17.00 a 21.00 hores.
11.- L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar les instal·lacions en qualsevol moment.
12.- No es podrà cedir el local a tercers sense informar-ho a l’Ajuntament i obtenir-ne la seva
autorització.
13.- Tota actuació que vagi en contra de les normes d’ús dels locals municipals amb que compta
aquest Ajuntament, tindrà com a conseqüència l’anul·lació de la present autorització.
14.- Els clubs i els responsables adquiriran un termòmetre infrarojos digital.
15.- Els clubs, responsables i usuaris, tenen la responsabilitat de complir amb totes les
prescripcions sanitàries i legals que en cada moment per toquin.

DECRET

PRIMER.- L’Ajuntament de Binissalem, autoritza l’ús del pavelló municipal, als clubs i
associacions esportius de Binissalem, amb les següents condicions:
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HE RESOLT:

