Secretaria General

ANUNCI
El Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, mitjançant
decret núm. 3299, de data 31 de març de 2020, ha dictat la resolució següent:
“L’Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març de 2020, va determinar que la situació

d’emergència de salut pública causada pel COVID-19 s’elevava a pandèmia internacional.
Aquesta greu situació va provocar que en data 14 de març de 2020 el Govern espanyol aprovés el
Reial decret 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19. Dintre de les mesures previstes en l’esmentat Reial Decret es
van incloure la suspensió i interrupció dels terminis administratius, de prescripció i caducitat durant la
vigència de l’estat d’alarma de 15 dies naturals.
Derivat d’aquesta declaració, també en data 14 de març, l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet va adoptar determinades mesures per a la gestió de la crisis, aprovant el decret
2976, en el sentit de restringir la prestació dels serveis de la Corporació als estrictament necessaris
per garantir el funcionament de serveis públics bàsics o estratègics i, per tant, reduint al màxim la
prestació del servei presencial per part dels membres electes i empleats públics de la Corporació.
Aquestes restriccions, en conseqüència, han afectat l’atenció ciutadana i dificulten el compliment
d’obligacions tributàries als contribuents de Santa Coloma.
Posteriorment, en data 17 de març s’aprova el Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents i
extraordinàries per fer front al cost econòmic i social del COVID-19, el que te com a objectiu
minimitzar l’impacte social i facilitar que l’activitat econòmica es recuperi de la manera menys lesiva
possible.
Atès la Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés de diputats, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14
de març, que estableix que aquesta s’estendrà fins les 00 hores del día 12 d’abril i se sotmetrà a les
mateixes consideracions establertes en l’esmentat Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
La situació extraordinària i urgent per la qual travessem requereix l’adopció de mesures que
responguin de manera adequada a les necessitats que es deriven d’aquesta crisi sanitària que
suposa una alteració greu i sense precedents a la nostra vida diària i que està tenint un impacte
devastador en l’economia de moltes famílies que estan veient afectats els seus llocs de treball i
conseqüentment en la disminució dels seus ingressos, arran de la suspensió d’un important volum
d’activitats com a resultat de la declaració de l’estat d’alarma.
Per tots els motius exposats aquest Ajuntament considera convenient i necessari adoptar mesures
extraordinàries que contribueixin a pal·liar els efectes d’aquesta gran crisi.
En exercici de les funcions establertes en el decret de l’alcaldia número 7304/2019, de 12 de juliol,
relatiu al nomenament de tinents d’Alcaldessa, membres de la Junta de Govern Local i delegacions i
el decret d’alcaldia número 2689/2020 de 10 de març, que regula el desenvolupament de les funcions
i responsabilitats per part del primer tinent d’alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme,
Comerç i Mobilitat, durant el període d’absència de 8 setmanes a partir del 9 de març, de la segona
tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i
Transparència.

Per tot això, resolc:
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Primer.- SUSPENDRE, mentre duri l’estat d’alarma, el cobrament dels fraccionaments atorgats en
període voluntari de les quotes de contribució a les obres de rehabilitació en els edificis inclosos en
l’àmbit de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Pirineus i, en conseqüència, tampoc procedir al
càrrec bancari dels rebuts domiciliats que corresponen a aquest concepte.

Segon.- DETERMINAR que, un cop finalitzat l’estat d’alarma, es dictarà resolució que aprovi la
finalització d’aquesta suspensió així com la data del càrrec bancari dels rebuts domiciliats dels
fraccionaments atorgats de les quotes pel concepte de quota de contribució de l’ACR Pirineus.

Tercer.- PUBLICAR aquest acord a la seu electrònica i al tauler d’anuncis municipals.

Quart.-Traslladar aquesta resolució al Servei de Tresoreria i Recaptació”.

Es sotmet a informació pública pel termini d’UN MES.

Santa Coloma de Gramenet, 31 de març de 2020
El Secretari general
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