Exp. 777/202

L’ALCALDESSA – PRESIDENTA de l’Ajuntament de Tiana, Na Marta Martorell
Camps,
FAIG SABER
A partir del dimarts dia 13 d’abril havent perdut vigència el permís retribuït per als
treballadors per compte aliè que va establir el Reial Decret Llei 10/2020, totes les
activitats i, entre elles, les pròpies de les obres de construcció, jardineria o petits
industrials que no estan suspeses pel Reial Decret 463/2020, pel qual es va aprovar
l'estat d'alarma, podran continuar la seva activitat. És per aquest motiu que es considera
oportú poder reobrir parcialment la deixalleria per tal de poder donar servei a aquests
autònoms i petits industrials , limitant , però, l’horari d’obertura a dues hores de servei,
tres dies, en jornada de matí i dues en jornada de tarda i prenent certes mesures de
seguretat.
Pel que respecta a l’obertura i regulació d’entrada:

-

Es permet l’accés només a petits industrials i autònoms.

-

S’obrirà dues hores al matí, de 12h a 14h els dilluns, dimecres i divendres i dues
hores a la tarda, de 16h a 18h els dimarts i els dijous.

-

S’estableix l’accés d’un sol vehicle i un sol usuari dins de les instal·lacions de la
deixalleria.

-

Caldrà esperar-se fora del recinte i dins del vehicle, realitzant una cua, si algú ja
es troba a l’interior de les instal·lacions duent a terme tasques de descàrrega.

-

Només s’acceptaran pagaments amb targeta de crèdit per contacte.

-

Els industrials que accedeixin a la deixalleria caldrà que ho facin amb els EPIS
de seguretat corresponents, guants i mascareta, dels quals s’hauran de proveir
per compte propi.

Aquestes mesures seran efectives a partir de dilluns dia 20 d'abril i s'allargaran fins
que no es pugui garantir el restabliment habitual del servei.
Tiana, a data de la signatura electrònica
L’alcaldessa
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