EDICTE
EXP. NUM. 2020/OFI_01/000221

De conformitat amb l’article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, es procedix a publicar la
Resolució num,. 254 de data 18 de març de 2020, que estableix el següent:
«EN FELIP HERNANDIS SANCHO, en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament
d’Albalat de la Ribera, en virtut de les competències que la Llei 7/85, reguladora de
les Bases de Règim local, i ateses les següents consideracions
ANTECEDENTS DE FET
CONSIDERANT l'actual conjuntura social que ens trobem davant la situació
d'emergència mèdica, i tenint en compte la cessació en la prestació de serveis, com
ara l'escoleta infantil, per la present Alcaldia es planteja la necessitat d'adoptar
mesures que flexibilitzen la prestació de serveis, dins del marc establit en la declaració
de l'Estat d'Alarma.
I tenit en consideració els següents
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FONAMENTS DE DRET
I.- La legislació que resulta d’aplicació es la següent:
— Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
— Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim local
— Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
— Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
— Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
II.- Vist el que es disposa en l'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, que estableix el següent:
« Se suspén l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus,
cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres
activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.»
III.- Vist el que es disposa en l'article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, que estableix el següent:
« Cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en
la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estime necessàries
en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma i
sense perjudici del que s'estableix en els articles 4 i 5.»

IV.- Vist el que es disposa en l'article 2 de la Ordenançá Municipal reguladora de la
Taxa per la prestació dels serveis per assistència i estada a l'escola infantil municipal,
que estableix el següent:
« Constitueix el fet imposable, de la present ordenança la taxa per prestació de serveis
i activitats d'Escola Infantil, de primer cicle per part d'aquest Ajuntament.»
Aquest precepte ha de posar-se en relació amb el que es disposa en l'article 6 de
l'Ordenança municipal, que estableix el següent:
« Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicie la prestación del servicio.»
Per tant, la suspensió en la prestació del servei per causes que no resulten imputables
als subjectes passius implica que no puguen ser repercutits a aquests les
corresponents taxes que graven l'assistència a l'Escola Infantil municipal, i davant
aquesta situació, per la present Alcaldia es declara la suspensió del servei, i la
suspensió en el cobrament de la taxa, mentre perdure l'estat d'alarma.
CONSIDERANT l'exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria
de règim local m'atribueix,
DISPOSE:
PRIMER.- ACORDAR la suspensió en el cobrament de la taxa relativa a la prestació
del servei per assistència i estada a l'Escola Infantil Municipal, al no prestar-se
efectivament el servei amb motiu de l'estat d'alarma, i mentre perdure el mateix.
SEGON.- DONAR trasllat del present acord al Departament de Gestió Tributària, als
efectes oportuns.
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TERCER.- Fer públic el present acord a través de la pàgina web de l'Ajuntament i
xarxes socials, perquè tots els interessats tinguen constància del present acord.»
El que es fa públic, als efectes oportuns.
Albalat de la Ribera, data de signa electrònica
L'ALCADE-PRESIDENT:
FELIP HERNANDIS SANCHO
(Document signat electrònicament, com consta al marge)

