Exp.- 149/2020

FONAMENTS DE DRET:
Vist l’art 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que atribueix a l’alcalde, entre
d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas
de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i
adequades.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcalde d’acord amb
l’article 21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, RESOLC
Primer.- Els terminis de pagament previstos a l'article 62.2 i .5 de la Llei General
Tributària (LGT), els venciments dels ajornaments i dels fraccionaments, els terminis
per atendre els requeriments, les diligències d'embargament i les sol*licituds
d'informació amb transcendència tributària, els terminis per formular al*legacions en
actes sancionadors, la devolució d'ingressos indeguts, la rectificació d'errors materials i
la de revocació que no hagin conclòs o que s'hagin d'iniciar a l'entrada en vigor
d'aquest RDL, s'ampliaran fins el 30 d'abril (els que no hagin conclòs) o fins el 20 de
maig pels que s'hagin d'iniciar.
Segon.- Pel que fa als ajuntaments, com el de Bell-lloc d’Urgell QUE HEM DELEGAT
els tributs a l'OAGRTL (Diputació de Lleida) i han sortit a la primera cobrança, s’està
estudiant per part de la Diputació de Lleida la possibilitat d'allargar el període de
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Atesa la situació excepcional originada pel Coronavirus i les indicacions que han fet la
Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol que ha comportat una important davallada
de l’activitat econòmica i a l’espera que es concretin per part dels Governs Estatals i
de la Generalitat, l’ajuntament vol expressa la voluntat de donar suport a l’economia
local en la situació excepcional que està vivint l’economia general i en particular a
Bell-lloc d’Urgell, tant pel que fa empreses, autònoms, com a les famílies.
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Assumpte: Mesures excepcionals de caire econòmic de l'Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, com a conseqüència de l'estat d'alarma, que estableix el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

DECRETS 2020

Ramon Consola Palau (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 26/03/2020
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

DECRET D’ALCALDIA

pagament així com el període de càrrega de domiciliacions, sense que això pugui
significar que els lliuraments a compte als ajuntaments en surtin perjudicats.
Tercer.- L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de la quota de l’Escola
bressol municipal durant el temps que cessaren l’activitat el passat 13 de març com a
mesura de prevenció contra el coronavirus i fins que finalitzi l'estat d'alarma.

Sisè.- L’àrea municipal de Economia prioritzar, en la mesura del possible, la tramitació
dels pagaments als proveïdors de l’Ajuntament, per tal que no pateixin cap demora en
els seus ingressos per aquest concepte. En paral·lel, des d’aquesta setmana, es
prioritzen despeses i compres exclusivament dedicades a garantir els serveis bàsics i
essencials a la població, i poder fer front així a la difícil situació generada per la
pandèmia.
Setè.- Aquestes mesures s’aniran actualitzant en funció de la normativa i directrius que
s’adoptin a nivell general, a mesura que la situació variï.
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Cinquè.- L’Ajuntament eximeix Sr. Xavier Garcia Gallego del cànon de la concessió
administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic del Bar La Cultural a partir del
passat 14 de març i fins que finalitzi l'estat d'alarma.
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Quart.- L’Ajuntament eximeix a les empreses instal·lades a la Incubadora d’Empreses i
que comuniquin la impossibilitat d’assistir al despatx i serveis de la Incubadora
d’Empreses degut a l’estat d’alarma i a l’operativitat de la seva activitat, del pagament
de la quota mensual de la taxa municipal mensual de la Incubadora d’Empreses
durant el temps que aquestes estiguin inoperatives a partir del passat 14 de març i fins
que finalitzi l'estat d'alarma.
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Vuitè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió
que se’n celebri.

