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RESOLUCIÓ DE BATLIA

La situació actual produïda per la propagació del COVID-19 (coronavirus), ha comportat la
declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de
14 de març.
El passat dia 12 de març, davant les informacions relacionades amb el COVID-19, i d’acord amb
les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Baleras i del Ministeri de S’anitat,
l’Ajuntament de Sant Lluís ja va prendre una sèrie de mesures per contenir l’expansió del virus.
Entre altres mesures, es va acordar suspendre l’activitat al Molí de Baix i a l’Escola Municipal
d’Ensenyaments Artístics, des de divendres dia 13 de març, i fins a finals de mes. Així com també
l’activitat a l’Escoleta Municipal de Sant Lluís, des de dilluns dia 16 de març, i inicialment fins a
finals de mes.
Així mateix, en un nou comunicat del dia 13 de març, l'Ajuntament anunciava el tancament del
Centre de Dia des de dilluns 16 de març fins a finals de mes, inicialment.
Davant aquesta situació excepcional, essent conscients en tot moment del que això pot suposar
per les famílies, l’Ajuntament té la intenció del prendre les mesures que siguin viables per tal de
donar suport als nostres ciutadans.
Així doncs, en relació a s serveis que presta l’Ajuntament de Sant Lluís i, en virtut de les
atribucions que m'atorga la Llei de Bases de Règim Local,
RESOLC
Primer.- Suspendre el cobrament de les quotes dels següents serveis, durant el temps que no
s’hagi prestat el servei i mentre duri aquesta situació excepcional:
- Servei d’Escola Infantil Ses Canaletes
- Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics
- Servei de ludoteca infantil en anglès
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- Centre de Dia

D’aquesta manera, l’Ajuntament no girarà la quota corresponent al mes d’abril i, juntament amb la
quota del mes de maig, es procedirà a compensar la devolució de la part proporcional de la quota
pagada el mes de març -pels dies que el servei ha estat suspès- amb el cobrament de la quota del
mes d’abril prorratejada -pels dies que s’hagi prestat el servei.
En el cas d’usuaris que s’hagin donat de baixa dins aquest termini, i no els hi correspongui pagar
la quota de maig, hauràn de sol·licitar la devolució d’ingressos de la part corresponent de la quota
del mes de març.
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Segon. Es mantindran les quotes dels usuaris de l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
(EMEA), en el cas que s'hagin pogut oferir les clases de manera no presencial, o bé en el cas que
aquestes classes siguin recuperades amb posterioritat.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal.

M. Carolina Marquès Portella

Maria Cristina Gascón Mir
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