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DECRET

Adopció de mesures
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Fets

1. Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació
SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de
complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de
Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures
extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’
exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel
Reial Decret 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 (BOE, núm.
67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de
Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

2. En data 13 de març de 2020, per Decret d’Alcaldia núm. 2020-0000102 es
va resoldre la constitució de la Comissió de Seguiment d’Emergència de l’
Ajuntament de Xerta.

3. En data 16 de març de 2020, per Decret d’alcaldia núm. 2020-0000106 i
núm. 2020-0000107 es van adoptar diferents mesures extraordinàries i urgents
per fer front a la situació generada.
4. En data 24 de març de 2020 s’ha reunit telemàticament la Comissió de
Seguiment d’Emergència de l’Ajuntament per valorar la situació i proposar l’
adopció de noves mesures, entre altres les mesures en l’àmbit de la gestió d’
ingressos, per tal d’evitar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans,
que s’estan enfrontant a una crisi sanitària i que difícilment podran efectuar
pagaments amb normalitat.
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Fonaments de dret

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.
Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya,
Reial Decret 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,
Llei Orgànica
4/1981,
d’1
de
juny,
dels estats
d’
alarma, excepció i setge,
Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures
especials en matèria de salut pública,
Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació
amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) 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,
I n s t r u c c i ó
3
/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives
d’aplicació
al
personal
al
servei
de
l’
Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus,
Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de
mesures a adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració
General de l’Estat amb motiu del Covid-19.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Suspendre els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal de l’any
2020 dels ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva
delegats a favor de la Diputació de Tarragona (BASE).
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Segon. La reducció de la part proporcional de tots aquells serveis municipal
que no es prestin i, per tant, la reducció de les següents taxes i cànons mentre
es mantingui l’Estat d’Alarma:
- Taxa per la prestació del servei escola bressol.
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic derivada de l’epígraf 5 “Taules
cadires i expositors comercials”.
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- Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries als establiments i
comerços obligats a tancar per la situació d’Estat d’Alarma.
- Cànon de la concessió del bar Casal i L’Estació.

Tercer. Suprimir la taxa de megafonia als establiments i comerços que hagin
de comunicar canvis com a conseqüència de l’estat d’alarma
Quart. Suprimir la taxa regulada a l’ordenança núm. 8, per l’expedició de
documents administratius i preus públic de servei general, que siguin
necessaris per a la tramitació dels ajuts destinats a mitigar els efectes de la
pandèmia del Coronavirus COVID-19
Cinquè. Donar suport i orientació des de les oficines municipals, un cop
restituïda l’atenció al públic presencial, per a la tramitació de les possibles
línies d’ajuts i subvencions públiques per a autònoms i petites empreses, que
determinin les diferents administracions públiques.
Sisè. L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures mentre es mantingui l’
Estat d’Alarma, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons
l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.
Setè. Estendre i publicar el corresponent decret d’alcaldia.

Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es
donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de
l'endemà de la seva notificació.

L'alcalde-president,
Roger Aviñó i Martí
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