EXPEDIENTE N.º 1583/2020

O Concello de Redondela co obxecto de adoitar as medidas de saúde
pública de carácter extraordinario que require a evolución do coronavirus
COVID-19 dentro do seu ámbito territorial e no marco das competencias que
ten atribuídas pola lexislación vixente e, atendendo as medidas xa
comunicadas polo Goberno do Estado e a Xunta de Galicia.
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Secretaria Xeral
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Habendo consultado na maña de hoxe cos taxistas prestadores do servizo
público no Concello de Redondela.
Tras a reunión mantida polo Comité de Seguimento do Concello de
Redondela a 16 de marzo de 2020 se entende necesario implementar novas
medidas adicionais de prevención, que se aplicarán dende o día 15 e ata
o 29 de marzo, sen prexuízo da súa ampliación atendendo ás
necesidades concorrentes.
En virtude das competencias que outorga a esta Alcaldía o artigo 21.1 da Lei
Reguladora das Bases do Réxime Local, se procede á adopción da seguinte
RESOLUCIÓN,
PRIMEIRO. Acordar o mantemento da oferta de transporte mediante o
servizo público de taxi, de acordo co artigo 14..c) do Real Decreto 462/2020,
de 14 de marzo, e establecer as seguintes medidas preventivas:
Se deberán establecer carteis informativos no interior do vehículo coas
recomendacións sanitarias de hixiene, así como desaconsellando viaxar
salvo por razóns inaprazables e solo nos casos permitidos polo real decreto
regulador do estado de alarma.
Se deberán adoitar as medidas necesarias para procurar a máxima
separación posible entre os pasaxeiros.
Se recorda ademais aos operadores do servizo, a obriga de realizar unha
limpeza diaria dos vehículos de transporte de acordo coas recomendacións
que estableza o Ministerio de Sanidade.
Non obstante, se recomenda adoitar medidas de hixiene extraordinarias en
garantía da saúde os taxistas e usuarios, como ventilar os vehículos con
frecuencia, desinfectar aquelas zonas do vehículo de contacto intensivo,
como poidan ser, manillas, cintos de seguridade, cabeceiras, así como
outras superficies de contacto, despois de cada servizo. Así como medidas
hixiénicas excepcionais das persoas prestadoras do servizo, mediante a
limpeza frecuente de mans seguindo as recomendacións das autoridades
sanitarias.
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Considerando igualmente o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo
que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19.
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Tendo en conta o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de
2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio
da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de
emerxencias de Galicia (Platerga).
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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Se recomenda evitar o pago con cartos en efectivo priorizando o abono das
tarifas mediante tarxeta bancaria.
SEGUNDO.- Limitar nas vodas civís o número de presentes aos contraentes
e dúas testemuñas, co fin de garantir aos asistentes a posibilidade de
respectar a distancia entre eles de ao menos, un metro, de acordo co artigo
11 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Se evitarán as aglomeracións de persoas, e se controlará que consumidores
e empregados manteñan a distancia de seguridade.
Con fin de que ditas medidas sexan de estrito cumprimento, os axentes da
autoridade poderán practicar as comprobacións nas persoas, bens,
vehículos, locais e establecementos que sexan necesarias e ditar as ordes e
prohibicións que se precisen.
CUARTO.- Se recorda que en virtude do Real Decreto que acordou o estado
de alarma non está permitida a circulación polas vías e os espazos públicos,
salvo para as causas excepcionais que se determinen, estando previstas as
sancións correspondentes.

Digna Rosa Rivas Gómez
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A ALCALDESA
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TERCEIRO.- Limitar se fora necesario, o acceso aos mercados municipais de
Redondela e Chapela, permitindo unicamente, aquel número de persoas
que sexa acorde coas súas dimensións, para o cumprimento da distancia
mínima de seguridade de ao menos un metro, debendo ser a permanencia
nos mercados, a estritamente necesaria para a adquisición dos alimentos e
produtos de primeira necesidade.
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As vodas se celebrarán unicamente nas dependencias municipais e
restrinxíndose o acto ao mínimo imprescindible.

