AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA
Plaça de la Vila s/n - CP: 08495 –Tel: 972864973 – Fax: 972865284
NIF P0808100B - Correu electrònic: fds.ajuntament@diba.cat

En Carles Mitjà i Sarvisé, Llicenciat en Dret i Secretari de l’Ajuntament de Fogars
de la Selva.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8
d’abril de 2020, va acordar d’entre d’altres, el següent acord:
14. APROVACIÓ MESURES ECONÒMIQUES I CONDONACIÓ D’IMPOSTOS ALS
COMERÇOS I ACTIVITATS PRODUCTIVES TANCADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE
LA COVID-19.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Fogars de la Selva combatre les
emergències sanitària, econòmica i social produïdes pel Coronavirus Covid-19
a través d’una primera bateria de mesures de xoc, es considera necessari i
convenient prendre les primeres mesures econòmiques per minimitzar
l’impacte econòmic als fogarencs i fogarenques provocades per les mesures
derivades de l’alerta pel Covid-19.
Atès que el manteniment de l’economia i el teixit productiu, així com l’ajuda
social a les persones més necessitades, ha de ser una prioritat de totes les
administracions públiques, tant durant com després de la situació
d’emergència sanitària que tenim.
Les primeres mesures van dirigides als ciutadans, comerciants i petits autònoms
amb la voluntat de contribuir a pal·liar la situació social i econòmica derivada
de l’alerta per Coronavirus. Aquestes mesures es centren en l’àmbit del
comerç, dels serveis municipals que no es poden prestar i en el pagament de
tributs.
Són les següents:
Mesures econòmiques a nivell local:


Atorgar una ajuda equivalent a un trimestre de la taxa de recollida de
brossa comercials als titulars d'establiments que tinguin l'activitat
tancada.



Bonificar el segon trimestre de la factura
d'establiments que tinguin l'activitat tancada.



Promoure, un cop s'hagi superat l'Estat d'Alarma, una campanya de
sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per
promoure el consum de productes de proximitat i l'economia local.



Retornar la part proporcional de la quota de març i no cobrar res de la
quota de l’escola bressol fins que la llar d’infants torni a obrir les portes.



Seguir facilitant els serveis tècnics municipals i del Consell Comarcal per
aconseguir bonificacions i subvencions a nivell supramunicipal.

d'aigua

als

titulars
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Mesures econòmiques en relació als impostos:


Pla individualitzat per ajornament
municipals, sense recàrrecs.

o

fraccionament

dels

tributs



Estudiar la possibilitat de modificar el calendari fiscal per ajornar la data
de pagament d'alguns impostos municipals.



Bonificació del 50% en el cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig de
2020.

Vist l’expedient administratiu de referència, s’acorda per unanimitat:
Únic: Aprovar les següents mesures dirigides als ciutadans, comerciants i petits
autònoms de Fogars de la Selva amb la voluntat de contribuir a pal·liar la
situació social i econòmica derivada de l’alerta per Coronavirus:
Mesures econòmiques a nivell local:


Atorgar una ajuda equivalent a un trimestre de la taxa de recollida de
brossa comercials als titulars d'establiments que tinguin l'activitat
tancada.



Bonificar el segon trimestre de la factura
d'establiments que tinguin l'activitat tancada.



Promoure, un cop s'hagi superat l'Estat d'Alarma, una campanya de
sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per
promoure el consum de productes de proximitat i l'economia local.



Retornar la part proporcional de la quota de març i no cobrar res de la
quota de l’escola bressol fins que la llar d’infants torni a obrir les portes.



Seguir facilitant els serveis tècnics municipals i del Consell Comarcal per
aconseguir bonificacions i subvencions a nivell supramunicipal.

d'aigua

als

titulars

Mesures econòmiques en relació als impostos:


Pla individualitzat per ajornament
municipals, sense recàrrecs.

o

fraccionament

dels

tributs



Estudiar la possibilitat de modificar el calendari fiscal per ajornar la data
de pagament d'alguns impostos municipals.



Bonificació del 50% en el cànon de l’aigua dels mesos d’abril i maig de
2020.
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I perquè així consti i tingui els efectes legals que correspongui, lliuro la present
amb el vistiplau del senyor Alcalde a Fogars de la Selva a 15 d’abril de 2020.
L’Alcalde

El Secretari

Josep Vilà i Camps

Carles Mitjà i Sarvisé

