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ÀREA FUNCIONAL Intervenció
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de mesures econòmiques contra els efectes de la crisi Covid-19
ANTECEDENTS
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. L'evolució
dels fets requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura.
Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a través
del 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.
Així mateix, s'han adoptat diverses mesures amb l'aprovació del 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.
A la vista d'aquesta situació, l’equip de govern d’aquest ajuntament entén que ha d'adoptar les
mesures que siguin necessàries per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania i contenir la
progressió de la malaltia.
En aquest sentit, i atenent a la situació sanitària que concorre i davant les recomanacions de les
Administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, es considera absolutament necessari
adoptar unes mesures econòmiques que es detallen a la part resolutiva d’aquest decret
d’Alcaldia-Presidència i fins que es resolguin o disminueixin els efectes de l'epidèmia, amb
plenes garanties de la seguretat de les persones usuàries dels serveis municipals.
Als efectes, cal fer menció que en sessió celebrada el proppassat 25 de novembre de 2019, la
Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovació del calendari fiscal per l’exercici 2020 i
va notificar aquest acord l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en
qualitat d’ens delegat de la gestió tributària dels ingressos de dret públic d’aquesta corporació.
En aquest acord es va establir el calendari fiscal dels següents tributs: Impost sobre béns
immobles (naturalesa urbana), impost sobre béns immobles (naturalesa rústica), impost sobre
activitats econòmiques, impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
taxa per la gestió de residus domèstics i comercials; taxa del cementiri municipal, taxa per
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l’entrada de vehicles; taxa del mercat setmanal no sedentari, taxa de Clavegueram,, així com
dels preus públics de l’Escola Bressol, del Servei d’Atenció Domiciliària, de Gimnàstica, de
Karate, de Ioga, de l’Escola municipal d’Art i Disseny i de l’Escola municipal de Música.
Consta a l’expedient administratiu com annex el document 31185/2020 relatiu al calendari fiscal
amb detall de tots els tributs i preus públics delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Segons consta en els antecedents exposats, la Junta de Govern Local, en exercici de les
competències que li venen delegades per resolució d’alcaldia de 28 de juny de 2019, és l’òrgan
competent per a l’aprovació calendari fiscal i dels padrons fiscals la gestió dels quals no hagi
estat delegada a la Diputació de Barcelona.
No obstant això, per tal de limitar la mobilitat de les persones mentre duri l’estat d’alarma, , en
data 19 de març del corrent s’ha dictat la resolució d’alcaldia que disposa la suspensió de la
celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.
La proposta que es porta a aprovació requereix de la seva resolució amb caràcter d’urgència per
les necessitats dels respectius serveis afectats. En conseqüència, procedeix que l’alcaldessa
exerceixi la potestat d’avocació de la competència que li ve atribuïda en l’article 9 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a
Catalunya, i dicti el present decret.
FONAMENTS JURÍDICS
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article
34.1 del 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.
L’article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei d’hisendes Locals, en el sentit que a conseqüència de l’estat d’alarma,, no es dona el
requisit per a la meritació de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del domini públic,
ni així per la prestació del servei públic
L’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei d’hisendes Locals, en el sentit que a conseqüència de l’estat d’alarma, no es dona el
requisit per a la meritació dels preus públics
Els articles 24 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol.
L'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
de l'Ajuntament de la Garriga
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Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà
avocar en qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent
de procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC:
Primer. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern relativa a la liquidació dels
ingressos dels impostos, taxes i preus púbics, i qualsevol altre acte de gestió econòmica i
l’aprovació del calendari fiscal i dels padrons fiscals la gestió de la qual hagi estat delegada a la
Diputació de Barcelona.
Segon. Aprovar el descàrrec de tots els arxius que s’havien remès per al seu cobrament a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i aplicar-los d’acord amb el
següent quadre:
CODI

CONCEPTE

DATA
INICI VOL.

DATA
FI VOL.

DATA
DOMICILIACIO

46

PREU PÚBLIC SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL-MARÇ

26/03/2020

26/05/2020

04/05/2020

AD

P.P. PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-FEBRER

26/03/2020

26/05/2020

04/05/2020

E1

PREU PÚBLIC GIMNÀSTICA-MARÇ

26/03/2020

26/05/2020

04/05/2020

E1

PREU PÚBLIC KARATE-MARÇ

26/03/2020

26/05/2020

04/05/2020

EA

PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART-MARÇ

26/03/2020

26/05/2020

04/05/2020

EM

PREU PÚBLIC ESCOLA DE MÚSICA-MARÇ

26/03/2020

26/05/2020

04/05/2020

MS

TAXA MERCAT DISSABTES - 2N TRIMESTRE

26/03/2020

25/05/2020

04/05/2020

Tercer. Ajornar a data 4 de maig de 2020 el cobrament de la quota del mes de març dels
serveis de cobrança mensual que es detallen a continuació:



Taxa d’ocupació de la via pública:
Preu públic Gimnàstica:
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 Preu públic Karate:
 Preu públic Escola Bressol:
 Preu públic Escola municipal de Música Josep Aymerich:
 Preu públic Escola municipal d’Art i Disseny, EMAD/EME.
* L’import a ingressar serà calculat en base als serveis efectivament prestats.
Quart. Ajornar a data 1 de juny 2020 el cobrament de la taxa del segon trimestre (mesos
d’abril, maig i juny) del mercat no sedentari.
Per el càlcul de l’import a ingressar, es procedirà quan correspongui, a la compensació respecte
l’import ingressat pel primer trimestre (gener, febrer i març), d’aquelles parades que no van
poder instal·lar-se durant el mes de març per causa de les restriccions dictades en l’estat
d’alarma.
Cinquè. Disposar el cobrament del segon trimestre escolar de ioga (gener, febrer i març) en
data 4 de maig del corrent, tal i com ve establert en el calendari fiscal vigent. En el càrrec del
tercer trimestre escolar (abril, maig i juny) de ioga, es liquidarà d’acord amb els serveis
efectivament prestats, i descomptant les setmanes del mes de març en les que no es va prestar el
servei per motiu de les restriccions de l’estat d’alarma.
Sisè. Ajornar el cobraments dels impostos que es detallen: a continuació
 Impost sobre Béns Immobles. Primera fracció. cobrament 1 de juliol (juny)
 Impost dels Vehicles de Tracció Mecànica: cobrament 1 setembre (maig)
* Entre parèntesi s’indica el mes en què estava previst fer el cobrament segons el calendari
fiscal vigent.
Setè. Ajornar i fraccionar el cobrament de les taxes que es detallen a continuació:
 Taxa de residus comercials: 1 de setembre i 2 novembre
 Taxa de residus domèstics: 1 de setembre i 2 novembre
* Aquesta mesura s’aplicarà tant els rebuts domiciliats com el no domiciliats, fraccionament del
cobrament en dos terminis.
Vuitè. Aprovar, d’acord amb els apartats anteriors d’aquesta resolució, el calendari fiscal dels
padrons segons el quadre següent:
Càrrec

Concepte

NOVA
Data Inici Vol.

NOVA
Data Fi Vol.

NOVA
Data Dom.

1980868

IMPOST S. BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ

01/07/2020

1980879

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

02/03/2020

01/09/2020

01/09/2020

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1a fracció

04/05/2020

01/09/2020

01/09/2020

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2a fracció

01/07/2020

02/11/2020

02/11/2020
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TAXA GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1a fracció

04/05/2020

01/09/2020

01/09/2020

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2a fracció

01/07/2020

02/11/2020

02/11/2020

1980883

PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL-MARÇ

24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

1980895

P.P. SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA-FEBRER

24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

1980912

PREU PÚBLIC GIMNÀSTICA-MARÇ

24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

1980913

PREU PÚBLIC KARATE-MARÇ

24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

1980934

PREU PÚBLIC ESCOLA D'ART-MARÇ

24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

1980944

PREU PÚBLIC ESCOLA DE MÚSICA-MARÇ

24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

1980953

TAXA MERCAT DISSABTES - 2N TRIMESTRE

24/04/2020

26/06/2020

01/06/2020

Novè. Encarregar als responsables de les àrees departamentals de l’ajuntament, segons
correspongui per la matèria del tribut, el càlcul de les quotes que resultin de la prestació dels
serveis municipals efectivament realitzats, descomptant aquells que no s’hagin pogut prestar
com a conseqüència de l’aplicació del 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.
Desè. Notificar aquesta resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona per al seu coneixement i efectes.
Onzè. Comunicar la present resolució als responsables de les àrees departamentals de
l’ajuntament als efectes del que determina el punt novè de la present resolució.
Dotzè. Publicar aquesta resolució a la web corporativa d’aquest Ajuntament per a coneixement
general.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
30-03-2020 12:23:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
30-03-2020 12:42:00
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