Ajuntament de l’Escala
vila marinera

DECRET D’ALCALDIA
DECRET 76
SERVEIS ECONOMICS
YT/rr
EXP: 2020/1279
PROPOSTA: PRP2020/670
Descripció: Acord de mesures excepcionals tributàries i de recaptació davant l'estat
d'alarma pel COVID-19
Víctor Puga i López, Alcalde President d'aquest Ajuntament, de conformitat amb allò que
disposa l'art. 23.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2
d'abril, i per l'art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei 8/1987, Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat el 28 d’abril.

- L’article 6, pel que fa a les competències de cada Administració respecte a la gestió
ordinària dels seus serveis i l’adopció de les mesures que s’estimin necessàries.
- La disposició addicional tercera, relativa a la suspensió i interrupció de terminis de
tramitació administrativa de les entitats del sector públic.
- La disposició addicional quarta, relativa a la suspensió de terminis de prescripció i
caducitat.
- La disposició final primera, de ratificació de les mesures acordades per les administracions
competents amb anterioritat a l’aprovació del Reial Decret.
Considerant que d’acord amb l’article 7 del mateix RD es limita la lliure circulació de
persones i que es recomana que es realitzi tele treball dins les possibilitats, per tal evitar
riscos per la salut pública en aquells casos en que les tasques no siguin imprescindibles o
de serveis bàsics. En tant que les instal·lacions i dependències municipals romanguin
tancades, actualment fins a l’11 d’abril de 2020.

Agustí Garcia Andrés
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Vist que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix una sèrie
mesures respecte a l’actuació de l’administració i els procediments administratius en curs:

Atès que l’excepcionalitat de la situació aconsella a aquesta Alcaldia a adoptar mesures
també en la gestió tributària i recaptatòria dels tributs locals,
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ES RESOL:
Primer.- Modificar els preus o les dates de recaptació dels tributs que es relacionen
seguidament:
a) Quota del mes d’abril de l’escola bressol Ballmanetes serà prorratejada en funció dels
dies lectius que s’hagi prestat el servei, durant el període excepcional dels mesos de
març i abril. En cas de pròrroga de l’estat excepcional d’alarma, s’efectuarà la mateixa
operació de reducció dels preus als mesos que es prolonguin les mesures.

Victor Puga López
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b) De la mateixa manera serà prorratejada la tarifa del menjador de l’escola bressol.
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c) Ajornament de la data de pagament per l’Impost sobre béns Immobles urbans que
passarà a:
 Rebuts domiciliats, fracció 2a serà girada al banc el dia 16 d’agost de 2020.
 Rebuts domiciliats, fracció 3a serà girada al banc el dia 4 de novembre de 2020
 Rebuts no domiciliats, fi del termini voluntari el 20 de novembre de 2020

Agustí Garcia Andrés
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d) Ajornament de la data de pagament dels rebuts domiciliats a 30 de setembre de 2020
dels següents tributs:
 Taxa pel servei de recollida d’escombraries de negoci
 Taxa pel servei d’ocupació de la via pública el Mercat Víctor Català.
 Taxa pel servei d’ocupació de la via pública pel Mercat Setmanal.
 Taxa pel servei d’ocupació dels terrenys d’ús públic amb taules i cadires
 Taxa pel servei de terrenys d’ús públic amb parades de mercaderies, comestibles
i similars per a botigues i comerços.
e) Posposar la data de pagament dels rebuts de la taxa per lloguer de despatxos al Viver
d’Empreses que es farà correlativament a partir de la mensualitat de maig i que serà
girada al banc el 4 de novembre i mentre es mantingui l’estat excepcional d’alarma que
afecti el desenvolupament normal de les activitats
f)

El preu públic establert per l’escola de Teatre relatiu a la tercera fracció del curs 20192020 ha estat tramitat el fitxer de cobrament amb data de càrrega al compte el dia 1
d’abril. En la mesura del possible es prendran les disposicions necessàries per tal

Segon.- Disposar en compliment del RD 463/2020, actualitzat pel RD 465/2020 la suspensió
i interrupció de:
- Els terminis dels procediments sancionadors, de gestió, inspecció i recaptació.
- Els terminis de prescripció i caducitat dels expedients de recaptació i gestió tributària que
té delegats per part dels ajuntaments aquest Consell Comarcal.
Tercer. Informar que estant suspesa l'atenció presencial, els treballadors de les oficines de
recaptació fan tele treball des de casa seva i atendran per correu electrònic qualsevol
consulta en el correu electrònic següent: recaptacio@lescala.cat

Cinquè.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 66, expedient 2020/1250, vist que
s’ha detectat errors que s’esmenen amb aquest nou Decret
Sisè.- Ratificar el present Decret a la propera sessió plenària que se celebri.
Es notifica el present a efectes del seu coneixement i s’indica que de conformitat amb la
Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 els
terminis per a presentar recursos queden suspesos.

Victor Puga López
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Quart.- Disposar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la província de Girona i al
Portal de transparència de l’Ajuntament de L’Escala.
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Un cop perdi vigència aquesta suspensió o les seves possibles pròrrogues, s’indica que
contra el present Decret, que posa fi a la via administrativa pot interposar-se recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent en que perdi
vigència la suspensió o les seves possibles pròrrogues o bé, interposar directament recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos, a contar des del dia següent a que perdi vigència la suspensió o les seves
possibles pròrrogues.
L’Escala, a data de signatura electrònica
Davant meu,

Víctor Puga i López

Agustí García i Andrés
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