
 
 
 

 

  

 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  

 

REDUCCIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 

MUNICIPAL  

 

Atès que la  situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19 ha suposat 

l’adopció, per part del Govern de la Generalitat, de mesures de contenció 

extraordinàries, que inclouen entre altres, el tancament a tots els centres de 

Catalunya, i a les diferents etapes educatives. 

 

Atès que en compliment d’aquesta mesura, la llar d’infants municipal restarà 

tancada des del dia 13 al 27 de març (ambdós inclosos).  

Atès que l’equip de govern és molt conscient de les dificultats per conciliar la vida 

familiar i laboral, en què es poden trobar moltes famílies.  Considerem necessari, 

acordar la reducció proporcional de la taxa de la llar d’infants des del dia 13 fins al 

dia 27 de març. 

 

En tot cas, informar, que les mesures així com els plans de contingència, s’hauran 

d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas a les instruccions 

i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències 

PROCICAT, per emergències associades a malalties de transmissibles emergents 

amb potencial alt risc.  

De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa, HE RESOLT: 

 

 PRIMER.- Acordar la reducció proporcional de la taxa de la llar d’infants 

municipal regulada a l’ordenança fiscal núm. 13, de manera proporcional als dies 

que la llar es mantingui tancada.  

 SEGON.-NOTIFICAR aquest acord a la Directora de la Llar d’infants per la 

seva comunicació a tots els pares i mares i a l’Associació de Mares i Pares 

d’alumnes (AMPA) .  

 

 TERCER.- Informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que 

tingui lloc. 

 

Datat i signat electrònicament 
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