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DECRET
JOAQUIM ROCA i VENTURA, Alcalde - President de l’Ajuntament de Sant Gregori, en
el dia d’avui dicto la següent resolució:
Vist el Real Decret aprovat pel Consell de Ministres el passat 14 de març de 2020 pel
qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Atès que les mesures aprovades són d’aplicació a tot el territori nacional.
Donat que entre aquestes mesures de contenció hi ha:
a) suspensió de tota activitat educativa presencial a tots els centres.
b) Suspensió de l'obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments,
així com locals i establiments on es duguin a terme espectacles públics i les
activitats esportives i d'oci.
Atès que aquesta suspensió afecta al servei prestat per l’Ajuntament a la llar d’infants
Els Escarlets, així com les activitats esportives al pavelló municipal, pistes de tennis i
Espai la Pineda.
Donat que és intenció de la Corporació local ajudar als ciutadans i ciutadanes per tal
no gravar més la situació.
Atès que és competència dels ajuntaments l’establiment de taxes i preus públics per
la utilització privativa o aprofitament del domini públic municipal i per la prestació de
serveis públics, de conformitat a l’establert la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de
les Bases del Règim Local, RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, Llei 58/2003, General tributària, en el seu text
refós actual, Llei 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
És per això i dins la competència corresponent que es valora no aplicar la totalitat de la
taxa i/o preu públic, segons correspongui, als usuaris de les següents activitats, en tant
que des del 13 de març no utilitzen el respectiu servei:
• Serveis esportius:
o Gimnàstica artística
o Psicomotricitat
o Esport Base
o Cursets de tennis
o Sala de musculació
•

Serveis llar infants:
o quota assistència
o menjador
o berenar

•

Serveis culturals:
o teatre per infants
o utilització espais municipals (sales centre cívic, La Pineda, buc d’assaig
a Cal Bolet,...)

Amb tot,
RESOLC,
PRIMER. Aprovar una reducció de les taxes i/o preus públics aprovats per les activitats
afectades per l’Estat d’Alarma per la crisis sanitària del COVID-19, que tot seguit es
detallen, consistent en el no cobrament dels dies en els quals no hagi prestació de
servei:
•

Serveis esportius:
o Gimnàstica artística
o Psicomotricitat
o Esport Base
o Cursets de tennis
o Sala de musculació

•

Serveis llar infants:
o quota assistència
o menjador
o berenar

•

Serveis culturals:
o teatre per infants
o utilització espais municipals (sales centre cívic, La Pineda, buc d’assaig
a Cal Bolet,...)

La reducció s’aplicarà en el rebut del mes en aquelles activitats que el cobrament és a
mes vençut; per les activitats que es cobren en avançat, es regularitzaran en el mes
que es restableixi l’activitat.
SEGON. Autoritzar la devolució en aquells supòsits que no sigui factible la
compensació, en tant que la compensació serà la forma de regularització prioritària.
TERCER. Donar trasllat a l’àrea de comptabilitat
QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament.
Sant Gregori, 18 de març de 2020

