ALCALDIA
Procediment: Salut Pública
Assumpte: COVID-19
Tràmit: Resolució llar d'infants
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, que preveu tot un
seguit de mesures per prevenir i contenir el virus i , alhora, reduir l’impacte sanitari,
social i econòmic de la pandèmia.
Vist el Pla de mesures econòmiques en relació a la situació actual adoptades pel
Govern central i autonòmic.
Atès l'article 21.m de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local el qual atribueix a l'Alcalde la competència per adoptar personalment i sota la
seva responsabilitat en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, les mesures necessàries i adequades; i en consonància l'article 53 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
És per la qual cosa que en ús de les meves facultats conferides legalment i d'acord
amb la situació actual a causa de la pandèmia que ens afecta resolc
RESOLUCIÓ
Primer.- Acordar que l'Ajuntament de la Vall de Boí no girarà els rebuts de la llar
d'infants municipals mentre duri l'estat d'alarma.
Segon.- Acordar que la quota corresponent al rebut mensual d'aquest mes de març ,
que s'hauria de cobrar la primera setmana d'abril no es girarà ni es passarà al
cobrament com a mesura per alleugerir a les famílies en aquest moment
d'excepcionalitat.
Tercer.- Aquestes mesures tenen caràcter provisional i seran modificades o
actualitzades en funció de l’evolució de la pandèmia. Tan aviat com la situació
epidemiològica ho permeti es decretarà la finalització de la vigència d’aquestes
mesures excepcionals i es comunicarà oportunament als ciutadans, als càrrecs electes
de la Corporació i als seus treballadors públics.

Així ho mana i ho signa la Sra. Alcaldessa, Na Sònia Bruguera Diego, a 19 de març
de 2020, en dona fe.
Firmado
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