Ajuntament de Sineu

El passat mes de juliol es va prendre la decisió de suspendre els actes previstos per
a les festes de la Mare de Déu d’agost 2020. Des de l’Ajuntament de Sineu tenim
molt present la situació d’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19 i la
necessitat de prendre totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de
totes i tots.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons l’Acord del Consell de Govern
de 19 de juny de 2020, aprovà un Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció,
Contenció i Coordinació per fer front a aquesta crisi sanitària actual.

1.- Els establiments d’oci, bars i restauració NO podran col·locar cap tipus de barra
exterior ni dispensar cap tipus de beguda a traves de portes o finestres del local.
2.- No es permet posar música ni a l’interior ni a l’exterior dels locals d’oci, bars o
restaurants. Excepcionalment es podran realitzar petits concerts a les terrasses
sempre que els locals hagin obtingut l’autorització prèvia de l’Ajuntament, complint
amb tota la normativa d’aplicació.
3.- No es permet l’ús d’envasos de vidre a la via pública o espais públics, ni la
venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Estan totalment prohibides
les botellades.
4.- Està prohibida la venda ambulant de begudes i/o menjar.
5.- El sector de restauració ha d’aplicar les mesures específiques de prevenció i
higiene.
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En base a les mesures adoptades pel Govern i per motius de seguretat i convivència
pública aquesta Batlia vol recordar les mesures que s’han d’adoptar per tots els
ciutadans i ciutadanes de Sineu per evitar la propagació de la malaltia Covid-19,
sobretot durant aquestes dates.

BAN

6.- No es permeten aglomeracions ni concentracions de gent a la via pública. És
obligatori l’ús de la mascareta i el manteniment de les distàncies de seguretat.
7.- L’horari de tancament dels establiments serà la legalment autoritzada i, en cap
cas, poden superar les 02:00h.
De l’incompliment de les normes previstes en aquest BAN en seran responsables
tant els autors com els titulars dels establiments. Els agents de la Policia Local
podran intervenir i retirar cautelarment el gènere, els materials i els mitjans, així
com precintar els locals que incompleixin la normativa establerta.
Serà d’aplicació el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 i que estableix com a
infraccions les següents:

Infraccions MOLT GREUS:
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a) L'incompliment dels límits d'aforament o del nombre màxim de persones permès
als establiments o en les activitats, quan aquest no sigui constitutiu d'una infracció
molt greu ni lleu.
b) L'organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte esporàdic o
eventual, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en
els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de les
mesures sanitàries de prevenció.
c) La participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte esporàdic o
eventual, de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin
aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de les mesures sanitàries de
prevenció.
d) La realització d'altres conductes o omissions que infringeixin les obligacions
establertes per l'Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a
afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin un risc o un
mal greu per a la salut de la població.
e) L'incompliment, de manera reiterada, de les instruccions rebudes de l'autoritat
competent, o l'incompliment d'un requeriment d'aquesta, quan aquest no sigui
constitutiu d'una infracció molt greu.
f) Les infraccions lleus, si 24 mesos abans de cometre-les la persona responsable de
les mateixes ha estat sancionada mitjançant resolució definitiva en via
administrativa per infracció tipificada com a lleu.
Infraccions LLEUS:
a) L'incompliment de l'obligació d'ús de màscares.
b) L'incompliment, per part dels establiments oberts al públic, d'informar els usuaris
sobre el compliment horari, l'aforament del local, la distància social i, en el seu cas,
de l'obligatorietat de l'ús de màscara.
c) L'incompliment dels límits d'aforament o del nombre màxim de persones permès
en els establiments o en les activitats, quan no suposi risc de contagi o aquest sigui
inferior a 15 persones.
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Infraccions GREUS:
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a) L'incompliment dels límits d'aforament o del nombre màxim de persones permès,
en els establiments o en les activitats, quan aquest produeixi un risc o un mal molt
greu per a la salut de la població. A aquest efecte pot entendre's que produeixen un
risc o mal molt greu els incompliments que suposin un risc de contagi a més de 150
persones.
b) La comercialització de reunions, festes o qualsevol un altre tipus d'acte esporàdic
o eventual, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en
els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de les
mesures sanitàries de prevenció.
c) Els incompliments de les prohibicions relatives a l'obertura de locals.
d) L'incompliment de l'obligació d'inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.
e) La realització d'altres conductes o omissions que infringeixin les obligacions
establertes per l'Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a
afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin un risc o un
mal molt greu per a la salut de la població.
f) L'incompliment, de manera reiterada, de les instruccions rebudes de l'autoritat
competent, o l'incompliment d'un requeriment d'aquesta, si aquest comporta danys
greus per a la salut.
g) Les infraccions greus, si 24 mesos abans de cometre-les la persona responsable
de les mateixes ha estat sancionada mitjançant resolució definitiva en via
administrativa per infracció tipificada com a greu.
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d) Qualsevol altra infracció de les obligacions establertes per l'Estat o per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a afrontar la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, i que no estigui qualificada com a falta greu o molt greu.
SANCIONS:
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1. A les infraccions molt greus els correspon una sanció de multa entre 60.001 i
600.000 euros.
2. A les infraccions greus els correspon una sanció de multa entre 3.001 i 60.000
euros.
3. A les infraccions lleus els correspon una sanció de multa entre 100 i 3.000 euros.
4. No obstant això el que es disposa en l'apartat anterior, l'incompliment de
l'obligació de l'ús de màscares només pot sancionar-se, com a màxim, amb multa
de 100 euros.

