Exp 115/20
Paquet de mesures econòmiques i fiscals per mitigar els efectes del Covid-19 en l’àmbit
empresarial, laboral i en el conjunt de la ciutadania del municipi de Montoliu de Lleida.

Antecedents de fet

En data 23 de març de 2020, per decret d’alcaldia 37/2020, l’alcalde va dictar resolució de
mesures urgents de caràcter organitzatiu per tal de garantir la gestió dels serveis mínims dels
serveis municipals, així com el funcionament dels sistemes de teletreball.

Primer.- El dia 14 de març, per part del Govern de l’Estat es va dictar el Reial Decret
463/2020 , pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COD-19, i es procedeix a aprovar noves mesures en el marc de l’estat d’alarma
decretat fins al proper dia 28 de març de 2020.
Segon.- L’art. 4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atorga a
l'ajuntament la potestat d'autoorganització que li permeten adoptar les mesures següents, La
competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcalde d’acord amb l’establert en
l’art. 21.1.k.,m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així mateix
l’art 53.k.m del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa
competència i també quan aquestes hagin estat delegades
matèries de la competència del ple. En aquest últim
primera
sessió
que
aquest
convoqui

de l'ajuntament en les matèries de la seva
en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en
supòsit s'ha de donar compte al ple en la
per
a
la
seva
ratificació.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis
públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al
ple.

Tercer .- El passat dia 17 de març, es va aprovar el Decret Llei 8/2020, de mesures urgents
extraordinaris per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID -19.
Quart. - Posteriorment , per part del Govern de l’Estat, es va dictar el Real Decret 476/2020,
de 27 de març, pel que es prorroga l’Estat d’Alarma fins al proper 26 d’abril de 2020, amb
possibilitat d’ampliacions posteriors.

Per tot l’exposat RESOLC;
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En data 13 de març de 2020, per decret d’alcaldia 36/2020, l’alcalde va dictar la resolució de
mesures urgents contra el coronavirus.
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Ajuntament de Montoliu de Lleida
Primer.- Ampliar els decrets 36/20 i 37/20 dictats el passat 13 de març i 23 de març
respectivament, incloent les següents mesures de caràcter econòmic i fiscal per tal de mitigar
l’impacte de la crisi del Covid-19 en el municipi de Montoliu de Lleida.
I.A .- per part de l’ AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA
1. L’ajuntament garantitza el pagament a proveïdors de totes les factures emeses. En
paral·lel, 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.

ii.

b.- Des de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals de la Diputació de Lleida, s’ha aprovat una prorroga per al
cobrament de l’impost de vehicles de tracció mecànica. Les
condiciones i la forma d’efectuar el pagament es durà a terme tal i com
consta en l’annex al present escrit Annex I .

3. L’Ajuntament procedirà a suspendre el cobrament del lloguer dels locals
comercials municipals mentre duri l’ Estat d’Alarma .
4. En aquest mateix sentit, es vol informar que, el Govern de la Generalitat ha decidit, a
través de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de
l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos
d’abril i maig. Aquesta mesura també s’ha fet efectiva al món empresarial, aplicant una
reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats
econòmiques.
5. Des de l’ajuntament s’ha paralitzat el tràmit del cobrament de les quotes, en relació
a les activitat extraescolars organitzades en els equipaments municipals, les quals
s’han suspès des del passat dia 13 de març, com a mesura de prevenció pel control del
coronavirus. En aquest sentit es RETORNARÀ la part proporcional ja ingressada del
rebut corresponent als dies que no s’hagi realitzat el servei.
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a.- Des del propi ens local, pel que fa a la gestió de l’aigua, es
prorrogarà el termini per efectuar el pagament del tribut, sempre que,
es sol·liciti i s’acrediti, davant l’ajuntament les circumstàncies i
condicions d’afectació directa ERTO, ERE o altres.. i només afectar als
mesos en que es mantingui l’Estat d’Alarma.
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2. Es flexibilitzarà del calendari fiscal adaptant el cobrament de tributs a la nova realitat
que imposa la crisi del coronavirus. La flexibilització es traduiria en l’ajornament de la
recaptació:

Ajuntament de Montoliu de Lleida

I.B.- per part de la COMERCIALITZADORA ELECTRICA DE MONTOLIU S.L

Tercer.- Difondre aquesta resolució a tot el personal, regidors i ciutadania pels mitjans que
garanteixin de forma més ràpida el seu coneixement.

Aquest document es signa, en data d’avui, amb signatura electrònica.
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Quart.- Donar compte del present decret, al proper Ple de l’ajuntament de Montoliu de Lleida.
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Segon.- Aquestes mesures juntament amb les mesures preses en el decret 36/20 de 13 de
març i decret 37/20 de 23 de març, estaran en vigor pel mateix termini que, l’Estat d’Alarma,
dictat pel Govern de l’Estat i les seves possibles ampliacions.
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L’empresa municipal Comercialitzadora Elèctrica de Montoliu de Lleida s.l , efectuarà en la
factura del consum de llum corresponent al més de març un descompte de 20% als consums
particulars i un 10% en el consum de les Plantes de gestió de Residus ubicades en el
municipal. El descompte es podria prorrogar a altres mensualitats, però la quantia d’aquest,
podria variar en funció del cost de la llum en el mercat.

