DECRET.
Vist el decret sobre Mesures excepcionals en el municipi de L’Alcúdia per limitar la
propagació i el contagi pel COVID-19 de data 12 de març de 2020, pel que, entra d’altres
mesures, s’adopta la de tancar des del dia 13 de març de 2020 totes les instal·lacions
culturals i d’oci, esportives, centres, llars i bars de gent gran i jubilats, així com totes les
Escxoles Esportives Municipals,
Vist que el Govern Valencià ha decretat la suspensió de l’activitat docent en tots els
nivells educatius a partir del proper dia 16 de març de 2020, amb caràcter indefinit i que la
mesura afecta a l’Educació Primària, Secundària i Infantil (Escoles Infantils),
Considerant allò establert a l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim

RESOLC
PRIMER.- Suspendre la mertitació i les liquidacions de la quantia de la taxa per la
prestació del servei de l’escoleta infantil, prevista a l’article 5è de l’Ordenança de la Taxa
per la Prestació del Servei de l’Escola Infantil Municipal, mentre dure la inactivitat i el
tancament de les instal·lacions de l’Escoleta Infantil Municipal.

SEGON .- Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Tresoreria i a la
Intervenció de fons als efectes comptables oportuns.

TERCER .- Notificar aquest acord a la direcció de l’Escoleta Infantil Municipal
per al seu coneixement..
L'Alcúdia, 13 de març de 2020.

L'Alcalde.

Davant de mí.
LA SECRETÀRIA .
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la prestació del servei d’escolarització, atenció, i vigilància dels xiquets, i altres complementaris,
propis de l’escola infantil, quan aquests es realitzen pels serveis municipals.”

RESOLUCIÓN

Vist que les ordenances fiscals en vigor al nostre municipi, que regulen les taxes
per la prestació de serveis de recepció no obligatòria, estableixen que el fet imposable està
constituït per la prestació del Server i especialment en el cas de la Taxa Reguladora per la
Prestació del Servei de l’escola Infantil Municipal diu: “Constitueix el fet imposable de la taxa
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Local,

