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PROJECTE PER L’ADAPTACIÓ POST COVID-19, DEL
MERCAT MUNICIPAL LA SINIA.
Proposta per als pressupostos participatius municipals 2020, per a
l'exercici 2021.

Introducció.
La pandèmia COVID 19, ha variat la percepció sobre les mesures sanitàries que
ha de contemplar un mercat municipal, per tal de donar seguretat als seus
usuaris.
El confinament de la població entre els mesos de marc i maig del 2020, ha portat
el mercat a convertir-se en un centre de primer ordre, per l’aprovisionament de la
població.
Dins d’aquet període el mercat va requerir de mesures especials, per a informar
als seus usuaris, sobre el que es podia fer i el que no sobre l’aforament permès
al seu interior, per evitar contagis; sobre com establir mesures d’autoprotecció,
mitjançant missatges tranquil·litzadors, que establissin una nova doctrina, que
caldrà mantenir probablement per espai de molt de temps.
El pressupost participatiu 2021 facilitarà aquesta tasca, dins de l’apartat; “per a
promoure projectes dirigits a donar suport al comerç local”, l’establiment de
mesures d’autoprotecció.

Motius per introduir mesures d’autoprotecció post COVID 19 al mercat.
La falta d’experiència prèvia sobre una situació de pandèmia, ha portat a tothom
a realitzar esforços per al que cap ningú estava preparat.
L’incertesa sobre el que ens poden deparar els temps futurs, ens fa reflexionar
sobre la necessitat d’estar preparats, i d’introduir elements que facilitin una relació
directa clients/paradistes/administració. Elements que informin, i a la vegada
tranquil·litzin a la població.
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Objectius ha assolir, amb l’adaptació del mercat municipal La Sínia, a
la nova realitat post COVID 19.
Els objectius del conjunt d'actuacions a realitzar son:
- seguir donant el millor servei a la població.
- informar sobre el que pugui requerir l’usuari del mercat.
- facilitar el control i aforament.
- donar tranquil·litat i seguretat als clients.

Conjunt d'actuacions a realitzar.
De l'estudi de les necessitats del mercat, es desprenen els següents 3 camps
actuacions a realitzar:

· 1. Xarxa d’elements informatius;
1.1. instal·lació de pantalles informatives a les zones de pas.

· 2. Elements per la desinfecció i seguretat sanitària;
2.1. Instal·lació de dispensadors automàtics d’hidrogel
desinfectant als accessos.
2.2. Maquines dispensadores de fundes per a paraigües en
dies de pluja.

· 3. Nova porta principal de vidre, per d’accés al mercat La Sínia.
3.1. Construcció d’una nova porta de vidre per a l’accés al mercat La Sínia.
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Inversions previstes.
1.1. Instal·lació de pantalles informatives a les zones de pas.

La inversió prevista per aquesta actuació: (Annex 1 i 2)

- 6 monitors de 48’
- Ordinador per la gestió de la xarxa
- Xarxa interconnexió i repetidor wifi
Subtotal ...................

3.750,00€
1.500,00€
2.500,00€
7.750,00€

Al mes de juliol passat, la Diputació de Barcelona, ha oferts als Ajuntaments de la província, una
subvenció extraordinària, per l’aplicació de mesures concretes post COVID 19, entre les
mesures subvencionables al 100% per la Diputació, es troba la implantació d’una xarxa de
compta persones, per a mesurar l’aforo de l’equipament, i regular l’accés de mes o menys
persones, mitjançant unes pantalles que es posen en verd o en vermell, per a permetre o no
l’accés a l’interior del recinte del mercat.
Aquesta xarxa seria compatible amb la que es proposa instal·lar a l’interior, de manera que
sincronitzant les dues, el mercat disposaria d’una regulació, tant interna com extern, que
garantiria el control d’accessos al recinte, en futurs episodis de confinament, sense la necessitat
de contractar personal, per aquesta tasca.
El preu d’aquesta xarxa compta persones, que podria ser subvencionable al 100% per la
Diputació, seria d’uns 12000 Euros.

2.1. Instal·lació de dispensadors automàtics d’hidrogel
desinfectant als accessos.
La inversió prevista per aquesta actuació:

- 3 dispensadors automàtics d’hidrogel
- Xarxa de connxió eléctrica i instal·lació
Subtotal ....................

600,00€
100,00€
700,00€
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2.2. Maquines dispensadores de fundes per a paraigües en
dies de pluja.
La inversió prevista per aquesta actuació:

- 2 dispensadors de peu

800,00€
Subtotal ....................

800,00€

3.1. Construcció d’una nova porta de vidre per a l’accés al mercat La
Sínia.
Les obres previstes per la remodelació del vestíbul del mercat, comportaran el desmuntatge de
la mampara actual, de vidre/alumini, i la porta automàtica, que segreguen el vestíbul actual, de
la zona de parades del mercat. (Annex 3 i 4)
Aquesta porta es tindrà que traslladar a la zona mes exterior de l’accés principal al mercat, per
tal de mantenir una doble porta, que mantingui l’aïllament del recinte interior respecte a l’exterior.
Donat que la porta es traslladaria al límit entre l’edifici i el carrer, justa a l’inici de la rampa que
facilita l’accés al recinte del mercat La Sínia, i que aquest es mes ample, caldrà situar en lloc
d’una porta corredora, dos, una a cada costat de la columna que divideix l’espai de l’entrada. A
la vegada es tindrà que tancar tot l’espai superior i lateral amb nova mampara de vidre, per
tancar totalment l’entrada, (veure croquis).
Aquesta nova porta permetrà mantenir mes allunyat de l’interior del mercat, les condicions
ambientals de l’exterior, respecte al mercat, així com facilitar la temperatura del recinte, i establir
mes correctament les mesures d’autoprotecció davant el COVID 19.
La inversió prevista per aquesta actuació:

- Nova porta corredora de dues fulles
- Re-instal·lació porta corredora actual
- Nova carpinteria d’alumini/cidre per l’espai
- Elements auxiliars de suport i anclatge
- Remodelació instal·lació elèctrica
- Projecte i legalització
- Rotulació, serigrafia i logo mercat en porta
Subtotal ...................

2.000,00€
900,00€
2.120,00€
630,00€
600,00€
900,00€
600,00€
7.750,00€
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Resum inversió total del projecte.

- Instal·lació de pantalles informatives a les zones
de pas

7.750,00€

-Instal·lació de dispensadors automàtics d’hidrogel
desinfectant als accessos

700,00€

-Instal·lació de màquines dispensadores de fundes per a
paraigües en dies de plutja

800,00€

- Nova porta de vidre, per a l’accès principal al mercat La
Sínia, com a mesures post COVID-19, per a millorar La
segregació del recinte respecte a l’entorn

7.750,00€

INVERSIÓ TOTAL ...................

17.000,00€

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, 27 d'agost de 2020.
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Porta a desmontar
i traslladar

Nova Porta
ANNEX 1: Passadís central

ANNEX 2:Parking

ANNEX 3: Situació Actual

ANNEX 4: Situació Nova Porta

