Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 28/2020

Atesa la situació d’emergència derivada de la pandèmia Covid-19, i tenint en compte
les decisions adoptades per la declaració d’estat d’alarma i del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc, que comporten el confinament majoritari de la població;
Vist el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica;
Vist el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19;
De conformitat amb l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i de l’article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
DECRETO
PRIMER. Modificar el calendari de cobrança per tal d’endarrerir el cobrament del
padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2020, previst
pel dia 1 d’abril al 31 de maig de 2020. S’informarà més endavant del nou període de
pagament, en funció de l’aprovació del padró pel Ple de la Corporació.
SEGON. Paralitzar la tramitació del cobrament de les quotes en relació als serveis
prestats per la llar d’infants El Petit Estel de Golmés, que va cessar l’activitat el passat
13 de març com a mesura de prevenció contra el coronavirus. Es retornarà la part
proporcional ja ingressada del rebut corresponent als dies de març que no s’han
prestat els esmentats serveis i no s’activarà el cobrament dels nous rebuts fins que no
es torni a posar en funcionament el centre.
TERCER. Declarar la suspensió del contracte de serveis de neteja amb l’empresa
SERVEIS LIC 1999, SLU, amb efectes des del dia 25 de març i fins que duri el tancament,
respecte de les instal·lacions del centre de serveis, les escoles, la llar d’infants i el
pavelló. Mentre duri el tancament d’aquests equipaments municipals s’abonaran les
despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al
manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d’assegurances que s’haguessin
subscrit per obligació contractual, si escau, i de l’import corresponent a un 3% del preu
de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió,
amb l’objectiu de mantenir els llocs de treball afectats.
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QUART. Paralitzar el cobrament del cànon del contracte d’explotació del bar del
pavelló i retornar la part proporcional dels dies que no ha estat en funcionament des
de que es va ordenar el seu tancament. El cobrament del cànon es tornarà a fer efectiu
quan es torni a posar en funcionament el servei.
CINQUÈ. S’ha avançat el pagament de totes les factures registrades i aprovades fins a
dia d’avui a tots els proveïdors, garantint-ne l’abonament puntual i facilitant així la
seva liquiditat.
SISÈ. Ajornar la celebració de la propera Junta de Govern Local, prevista pel dimarts dia
24 de març de 2020, que se celebrarà el dimarts dia 31 de març. En cas que es
prorrogui l’estat d’alarma i les mesures de restricció de la mobilitat, es realitzarà per
mitjans electrònics.
SETÈ. Ajornar la celebració del ple ordinari de la Corporació, previst pel dijous dia 26
de març de 2020, fins que sigui possible celebrar-lo en funció de l’evolució de la
declaració d’estat d’alarma. S’estudiarà la possibilitat de realitzar-lo per mitjans
electrònics, en cas de necessitat.
VUITÈ. Donar compte d’aquest decret al proper ple ordinari de la Corporació municipal
per a la seva ratificació.

Així ho mana i ho signa el Sr. Alcaldes, Jordi Calvís Torrelles, a Golmés a la data de la
signatura electrònica, i la secretària interventora en dona fe.
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