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Ordre del dia
1. Donar-se per assabentat de les liquidacions dels pressupostos de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès i els seus organismes autònoms corresponents a l'exercici 2019
2. Aprovació de mesures en relació al resultat del tancament del pressupost de l'exercici
2019
3. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria de programes educatius de 2020
4. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l´atorgament d´ajuts per a
la matriculació a escoles bressol municipals per al curs escolar 2020-2021
5. Modificació de les ordenances fiscals, de preus públics i de prestacions públiques
patrimonials no tributàries
1. Donar-se per assabentat de les liquidacions dels pressupostos de l'Ajuntament
de Mollet del Vallès i els seus organismes autònoms corresponents a l'exercici 2019
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2020 s’ha aprovat la
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, de l’Institut Municipal d’Educació i de la Fundació Municipal Joan
Abelló, corresponent a l’exercici 2019.
Vistos els informes de la Intervenció de Fons.
Vistos els articles 193.4 i 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vistos els articles 15.6 i 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
Vist l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats, de l’Institut Municipal d’Educació i de la
Fundació Municipal Joan Abelló, corresponent a l’exercici 2019, aprovada per
resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2020.
2. Donar-se per assabentat de l’informe sobre les resolucions adoptades contràries a
reparaments de la Intervenció de Fons, així com de la resta dels informes continguts
a l’expedient de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i els seus ens
dependents corresponent a l’exercici 2019.
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Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
2. Aprovació de mesures en relació al resultat del tancament del pressupost de
l'exercici 2019
Vista la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019
aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2020.
Atès que el romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, és negatiu per un import de 3.578.294,37 Euros.
Vist que l’esmentada resolució incoa l’expedient de mesures a prendre davant el resultat
negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals a què es refereix l’article 193
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 març que aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes
Locals
Atès que d’acord amb el que determina el mencionat article 193 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 març que aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament està obligat a prendre alguna de les següents mesures:
-

Reducció de la despesa del pressupost municipal vigent per l’import del
romanent negatiu.
Concertació d’una operació de crèdit per import del romanent negatiu.
Aprovació del pressupost de l’exercici següent amb un superàvit equivalent al
dèficit.

Vista l’evolució de les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses i la seva
previsió fins la finalització de l’exercici.
Atesa l’actual situació d’emergència sanitària derivada dels efectes de la pandèmia
ocasionada pel Covid-19, la qual està provocant un fort impacte econòmic i social al
nostre municipi, per la qual cosa es preveu que serà necessària la reorientació de la
despesa per contribuir a la mitigació dels impactes negatius sobre la ciutadania i
l’economia local, i això fa que no sigui possible reduir el pressupost de despeses en
quantitat suficient per cobrir l’import del romanent negatiu i en aquest sentit es proposa
una modificació de pressupost que no cobreix la totalitat de l’import necessari.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès compleix els requisits legals per poder
realitzar una operació de crèdit que no supera el 5% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni la seva càrrega financera supera el 25% dels esmentats recursos, i es pot
dur a terme i cancel·lar-se amb anterioritat a la finalització del mandat de la corporació
municipal que l’aprova, tal com requereix la normativa d’aplicació.
Atès que aquesta operació de crèdit ha de permetre una injecció de liquiditat a la
tresoreria municipal que servirà per avançar el pagament de les diferents obligacions
reconegudes per aquest Ajuntament i per tant, ha de contribuir també a amortir els
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efectes adversos de la crisi en empreses que treballen per a l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Atesos els diferents processos judicials que s’han iniciat per reclamar el deute pendent
de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, els quals
estan pendents de resolució judicial.
Vista la memòria de l’Alcaldia i l’informe emès pel coordinador de l’àmbit d’Economia
i Serveis Generals que consten en l’expedient.
Vist l’informe emès per la secretaria municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la reducció de despeses de les següents aplicacions pels imports que
s’indiquen:
Aplicació
Denominació Crèdit inicial Modificació
pressupostària
Crèdits
D1-0110-91300 Amortització
4.712.696,81
0,00
préstecs
Total reducció

Crèdit
Obligacions
definitiu
reconegudes
4.712.696,81
480.252,48

Reducció
755.344,37
755.344,37

Aquesta reducció només podrà revocar-se per acord del Ple municipal, a proposta de
l’Alcaldia, i previ informe de la intervenció municipal, quan el desenvolupament
normal del pressupost i la situació de la tresoreria ho fessin possible.
1.1. Aprovar inicialment la modificació de pressupost número 4/2020 d’acord amb
el detall que s’indica al punt anterior i amb el resum següent:
REDUCCIÓ DE L’ESTAT DE LES DESPESES:

755.344,37 Euros.

1.2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial
de la Província.
1.3. Entendre definitivament aprovada la modificació de pressupost en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu
resum en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada
publicada.
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2. Concertar amb l’entitat financera Caixabanc, SA una operació de préstec per a
finançar parcialment el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant a la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019, amb les condicions següents:
-

Import: 2.822.950,00 Euros.
Termini de vigència: 3 anys
Tipus d’interès: Euríbor 3M + 1,00%
Liquidacions: Trimestrals.
Comissions: Exempt
Intervenció: La intervenció del contracte es farà davant la secretaria general de
l’Ajuntament.

2.1. Habilitar a l’Alcalde per a la signatura de l’operació aprovada amb Caixabanc,
SA.
2.2. Donar compte d´aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a
la formalització d’aquest tipus d’operació.
2.3. Notificar l’aprovació de l’operació de préstec a l’entitat Caixabank, SA.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la
Corporació
3. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria de programes educatius de 2020
D'acord amb allò que es preveu a l'article 17.2 de la Llei general de subvencions, en
el Ple de l'Ajuntament, 16 de desembre de 2019, on es va aprovar inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
En el marc de les Bases d'Execució del Pressupost General per a 2020, van quedar
aprovades i publicades en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona el 3 de març
de 2020, les bases reguladores de les subvencions a atorgar per aquest ens local com les
bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de programes educatius
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per a l’exercici 2020.
D'acord amb el que es preveu a l'article 9.3 de la Llei general de subvencions, es fa
públic a continuació el text de les referides bases reguladores de cada tipus de
subvenció.
Atès el 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.
Atès que la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19, ha dificultat
l’organització d’activitats educatives de lleure i amb la finalitat de recolzar
l’organització de Casals d’estiu a la ciutat de Mollet del Vallès promoguts per
associacions de la ciutat que actuen en l’àmbit d’educació.
Vist l’informe de la gerenta de l’Institut Municipal d’Educació de data 28 de maig de
2020.
Atès l´article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en els quals s´estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l´aprovació i modificació de les bases, així com les facultats de revisió d´ofici dels seus
propis actes i disposicions de caràcter general
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l’objecte, requisits i quantia de les subvencions de la convocatòria, en els
termes següents:
On diu:
“1. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions per part de l’Institut
Municipal d’Educació de Mollet del Vallès, amb la finalitat de recolzar els projectes
educatius que millorin la qualitat de l’educació a la ciutat de Mollet del Vallès
promoguts per associacions de la ciutat que actuen en l’àmbit de l’educació”.
Ha de dir:
“1. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions per part de l’Institut
Municipal d’Educació de Mollet del Vallès, amb la finalitat de recolzar els projectes
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educatius que millorin la qualitat de l’educació a la ciutat de Mollet del Vallès
promoguts per associacions de la ciutat que actuen en l’àmbit de l’educació.
De manera excepcional, amb motiu del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19, es tindrà en consideració a l’hora d’atorgar-les subvencions 2020 aquelles
associacions educatives que organitzin casals d’estiu, amb la finalitat de donar
recolzament en la seva organització”.
On diu:
“2.Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament
La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries
d’alguna de les activitats següents:
a. Activitats educatives i dinamitzadores adreçades als alumnes (tallers diversos,
espectacles, conferències, sortides, intercanvis, etc.).
b. Projectes adreçats a promoure i potenciar les associacions d’alumnes i de mares i
pares d’alumnes que suposin una més gran participació de la comunitat educativa
(escoles de pares, activitats organitzades per les associacions, etc.).
c. Altres activitats específiques no contingudes en els apartats anteriors, i que es puguin
considerar d’interès educatiu, social o cultural.
d. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, les quals s’han de realitzar durant
el transcurs de l’any 2020, és imprescindible que estiguin aprovades prèviament pel
consell escolar del centre docent i que es realitzin en català.”
Ha de dir:
“2.Activitat d'utilitat pública que fonamenta l'atorgament
La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones beneficiàries
d’alguna de les activitats següents:
a. Activitats educatives i dinamitzadores adreçades als alumnes (tallers diversos,
espectacles, conferències, sortides, intercanvis, etc.).
b. Organització de casals d’estiu
c. Projectes adreçats a promoure i potenciar les associacions d’alumnes i de mares i
pares d’alumnes que suposin una més gran participació de la comunitat educativa
(escoles de pares, activitats organitzades per les associacions, etc.).
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d. Altres activitats específiques no contingudes en els apartats anteriors, i que es puguin
considerar d’interès educatiu, social o cultural.
e. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, les quals s’han de realitzar durant
el transcurs de l’any 2020, és imprescindible que estiguin aprovades prèviament pel
consell escolar del centre docent i que es realitzin en català.”
2. Modificar els criteris de concessió, en els termes següents:
On diu:
“3.Criteris de concessió
Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris
següents:
a. L’ interès general de l’activitat per a la ciutat, fins a 20 punts.
b. El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 10 punts.
c. El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada l’activitat, fins a 30 punts.
d. La dificultat d’executar l’activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. En aquest
apartat es tindrà en compte la situació comptable de l’associació en el decurs de l’any
anterior i, en el cas de nova activitat, segons el pressupost que s’aporti a la sol·licitud.
e. La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
f. Altres criteris específics de l'activitat, fins a 20 punts.”
Ha de dir:
“3.Criteris de concessió
Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris
següents:
a. Organització de Casals d’estiu, fins a 40 punts.
a.1. Per organització de casal d’estiu, fins a 20 punts
a.2. Per cada grup definitiu que s’omple amb els criteris validats pel PROCICAT, 2
punts per grup, fins a 20 punts
b. El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts.
c. El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada l’activitat, fins a 25 punts.
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d. La dificultat d’executar l’activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. En aquest
apartat es tindrà en compte la situació comptable de l’associació en el decurs de l’any
anterior i, en el cas de nova activitat, segons el pressupost que s’aporti a la sol·licitud.
e. La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
f. Altres criteris específics de l'activitat, fins a 10 punts.”
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l´atorgament d´ajuts
per a la matriculació a escoles bressol municipals per al curs escolar 2020-2021
D'acord amb allò que es preveu a l'article 17.2 de la Llei general de subvencions, en el
Ple de l'Ajuntament, 16 de desembre de 2019, on es va aprovar inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès que les Bases reguladores per a la concessió de subvencions d´ajuts per a la
matriculació a escoles bressol municipals per al curs escolar 2020-2021, van ser aprovades
per aquest ens local.
Atès que en data 3 de març de 2020 es van publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona l’anunci sobre les bases reguladores de les subvencions per a
l'any 2020.
Atès que s´ha d’actualitzar els llindars econòmics amb el IRSC de 2020 (Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya) i que estigui adaptat al llindar de la tarifació social
Atès l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de data 29
de maig de 2020
Atès l´article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en els quals s´estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l´aprovació i modificació de les bases, així com les facultats de revisió d´ofici dels seus
propis actes i disposicions de caràcter general.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Modificar el punt 2.5 requisits que han de reunir els beneficiaris respecte a la renda de
la unitat familiar:
On diu:
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“5. La renda total del membres de la Unitat Familiar no pot superar els llindars
econòmics següents:
MEMBRES UNITAT FAMILIAR

TRAM DE RENDA FAMILIAR

2

inferior a

7.668,00 €

3

inferior a

10.045,08 €

4

inferior a

12.115,44 €

5

inferior a

13.265,64 €

6

inferior a

15.105,96 €

7

inferior a

16.562,88 €

“
Ha de dir:
“5. La renda total del membres de la Unitat Familiar no pot superar els llindars
econòmics següents:
MEMBRES UNITAT FAMILIAR

TRAM DE RENDA FAMILIAR

2

inferior a

7.967,73 €

3

inferior a

10.437,73 €

4

inferior a

12.589,01 €

5

inferior a

13.784,17 €

6

inferior a

15.696,43 €

7

inferior a

17.210,30 €

“
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Modificació de les ordenances fiscals, de preus públics i de prestacions públiques
patrimonials no tributàries
Atès que les Ordenances Fiscals i de Preus Públics, prestacions patrimonials públiques
de caràcter no tributari i de preus privats per a l’exercici de 2020 van ser aprovades
inicialment pel Ple de la Corporació a data 28 d´octubre de 2019 i varen entrar en vigor
el dia 1 de gener de 2020.
Atès que l’Estat espanyol va declarar el passat 14 de març l’estat d’alarma i el
confinament de la població.
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Atès que la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 ha pogut motivar
afectacions en la situació econòmica-laboral d’algunes famílies i empreses de la ciutat.
Atès que actualment ens troben en procés de tornada a la normalitat però les setmanes
de confinament de les persones i tancament de negocis i empreses han malmès el teixit
econòmic i social. Per aquesta des de l’Ajuntament cal prendre mesures que
contribueixin a la reactivació econòmica i social a la ciutat, i aquestes mesures per tal de
ser efectives han de ser aprovades i aplicades en el moment que més necessàries són.
Per aquesta raó es justifica la necessitat que aquestes mesures tinguin vigència dels del
moment en què s’ha declarat l’estat d’alarma el passat mes de març de 2020.
Atès que no hi ha dubte que la política fiscal que aplica l’Ajuntament impacta
directament sobre l’economia local. En aquest sentit, l’exercici de la potestat tributària
local es duu a terme mitjançant Ordenança fiscal.
Atès que d’acord amb l’article 17 del TRLRHL el procediment per a la seva aprovació,
requereix el compliment de dues fases: Aprovació, publicació i exposició dels acords
provisionals; i aprovació i publicació dels acords definitius.
Atès que respecte de les Ordenances fiscals, l’article 17 del TRLRHL estableix la
possibilitat d’aprovar-les, modificar-les o inclús derogar-les amb supressió del
corresponent tribut. Així doncs res impedeix que si un tribut pot ser suprimit, també
pugui ser suspès temporalment.
Atès l´article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d´octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, on s´estableix que “les Administracions
Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d´ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
Atès l´article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en el qual s´estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l´aprovació i modificació de les Ordenances, així com les facultats de revisió d´ofici
dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal de la Taxa núm. 2.8.
reguladora de la recollida de residus municipals pel 2020, segons el següent detall:
S’afegeixen dues noves disposicions transitòries:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA:
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Amb efectes del dia 15 de març de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, es
considerarà no meritada la taxa per la prestació del servei de recollida selectiva de
residus comercials de paper i cartró d’aquells establiments comercials inclosos a
l’article 10 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, i que
per aquesta raó varen tenir que suspendre la seva activitat.
D’acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
preus públics, procedirà la devolució d’aquelles quantitats abonades pels subjectes
passius corresponents al període considerat al paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA:
Podran beneficiar-se de la tarifa reduïda a partir del segon trimestre de 2020 i fins el 31
de desembre de 2020, les persones i unitats familiars que hagin perdut la feina, les que
no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i treballadores fixes
discontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal
d’ocupació), aquelles a les que se’ls hagi reduït l’activitat professional de manera
forçosa a partir del dia 15 de març del 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020,
del 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per la crisi sanitària del Covid-19 o
alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent per l’òrgan
administratiu responsable de la tramitació de l’ajut.
Les persones beneficiàries són aquelles que acreditin trobar-se en situació de
vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada per una reducció dràstica i involuntària
dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus
A aquets efectes els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat
familiar durant els mesos de març, abril i maig de 2020 han de ser en mitjana mensual
inferiors a 1.422,80 € bruts mensuals, corresponent al límit de dos i mig l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Aquest límit s’incrementarà 0,1 vegades l’IRSC per cada persona al seu càrrec. S’entén
persona a càrrec ascendents o descendents que convisquin a la unitat familiar:
Cap persona
a càrrec
1.422,80

1 persona a
càrrec
1.479,71

2 persones a 3 persones a 4 persones a 5 persones a
càrrec
càrrec
càrrec
càrrec
1.536,62
1.593,54
1.650,45
1.707,36

L’aplicació d’aquesta tarifa reduïda tindrà una durada màxima fins el 31 de desembre de
2020, serà revisable trimestralment i estarà condicionada al manteniment dels requisits
de concessió, restant obligada la persona interessada a comunicar a l’administració
municipal de qualsevol canvi o millora de la seva situació.
2. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal de la Taxa núm. 2.10.
reguladora de l’ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús públic, segons el
següent detall:
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S’afegeix una nova disposició transitòria:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA:
Amb efectes del dia 15 de març de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, es
considerarà no meritada la taxa per la ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitats lucratives d’aquells establiments comercials
inclosos a l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual se declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, i
que per aquesta raó varen tenir que suspendre la seva activitat.
D’acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i
preus públics, procedirà la devolució d’aquelles quantitats abonades pels subjectes
passius corresponents al període considerat al paràgraf anterior.
3. Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal de la Prestació
patrimonial pública no tributària núm. 5.1. reguladora del subministrament d’aigua,
segons el següent detall:
S’afegeix una nova disposició transitòria:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA:
A partir del segon trimestre de 2020, podran beneficiar-se de la tarifa reduïda, per sota
de la fixada a l’annex, amb una bonificació del 95% sobre el primer i segon bloc de
consum de la tarifa pel proveïment d’aigua d’ús domèstic, les persones i unitats
familiars que hagin perdut la feina, les que no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de
treball (treballadors i treballadores fixes discontinus), a les afectades per un ERTO
(expedient de regulació temporal d’ocupació), aquelles a les que se’ls hagi reduït
l’activitat professional de manera forçosa a partir del dia 15 de març del 2020 degut als
efectes del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma
per la crisi sanitària del Covid-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser
admesa com a equivalent per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació de
l’ajut.
Les persones beneficiàries són aquelles que acreditin trobar-se en situació de
vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada per una reducció dràstica i involuntària
dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.
A aquets efectes els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat
familiar durant els mesos de març, abril i maig de 2020 han de ser en mitjana mensual
inferiors a 1.422,80 € bruts mensuals, corresponent al límit de dos i mig l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Aquest límit s’incrementarà 0,1 vegades l’IRSC per cada persona al seu càrrec. S’entén
persona a càrrec ascendents o descendents que convisquin a la unitat familiar:
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Cap persona 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones
a càrrec
a càrrec
a càrrec
a càrrec
a càrrec
a càrrec
1.422,80
1.479,71
1.536,62
1.593,54
1.650,45
1.707,36
Aquesta bonificació tindrà una durada màxima fins el 31 de desembre de 2020, serà
revisable trimestralment i condicionada al manteniment dels requisits de concessió,
restant obligada la persona interessada a comunicar a l’administració municipal de
qualsevol canvi o millora de la seva situació.
4. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança de Preus Públics número 3.4
de Preu públic per a la prestació del servei d’escoles Bressol, d’acord amb el següent
detall:
Es modifica l’article 5. Normes de gestió
On diu:
Article 5. Normes de gestió
2. Amb la finalitat de determinar el preu de la mensualitat, en base a l’annex de
tarifes, caldrà acreditar els ingressos de cadascun dels membres de la unitat
familiar mitjançant les dades contingudes a la declaració de la renda de l’any
anterior. Aquestes dades s’hauran d’acreditar en el moment de formalitzar la
matrícula, en el cas dels alumnes nous, o de confirmació de la plaça, en el cas
d’alumnes antics. En el cas que no hagués presentat declaració de la Renda i no
estigues obligat a presentar-la, segons les dades en poder de la AEAT, s'haurà de
presentar el certificat negatiu de Renda, que inclou les imputacions que li
consten a l'agencia Tributària.
Ha de dir:
Article 5. Normes de gestió
2. Amb la finalitat de determinar el preu de la mensualitat, en base a l’annex de
tarifes, caldrà acreditar els ingressos de cadascun dels membres de la unitat
familiar mitjançant les dades contingudes a la declaració de la renda de l’any
anterior. En el cas que no hagués presentat declaració de la renda i no estigues
obligat a presentar-la, segons les dades en poder de la AEAT, s'haurà de
presentar el certificat negatiu de renda, que inclou les imputacions que li consten
a l'Agencia Tributària.
De manera excepcional, aquelles famílies en les que algun membre de la unitat
familiar en el moment de la preinscripció escolar estigui afectat per un ERTO,
aquest haurà d’aportar el certificat conforme està en aquesta situació d’ERTO i
comprovants d’ingressos-nòmina o prestació d’atur-dels mesos de març, abril i
maig d’enguany. La persona afectada es compromet a signar una declaració
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jurada conforme notificaran el canvi de la seva situació econòmica-laboral a
l’Institut Municipal d’Educació en cas de produir-se durant el curs escolar 20202021.
Arrel de la situació d’emergència sanitària, pel curs escolar 2020-2021, aquestes
dades s’hauran d’acreditar en el moment de formalitzar la preinscripció, en el
cas dels alumnes nous, o de confirmació de plaça, en el cas d’alumnes antics.
S’afegeix a l’annex de tarifes un nou quadre corresponent a aquelles famílies afectades
per un ERTO:
Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general. Import mensual:
(acreditació ERTO)
Concepte
1. Tram de renda
inferior a
1.138,24 €
inferior a
1.491,09 €
inferior a
1.798,42 €
inferior a
1.969,16 €
inferior a
2.242,33 €
inferior a
2.458,60 €
entre
1.138,25 €
1.331,75 €
entre
1.491,10 €
1.744,59 €
entre
1.798,43 €
2.104,16 €
entre
1.969,17 €
2.303,92 €
entre
2.242,34 €
2.623,54 €
entre
2.458,61 €
2.876,57 €
entre
1.331,76 €
1.558,16 €
entre
1.744,60 €
2.041,18 €
entre
2.104,17 €
2.461,88 €
entre
2.303,93 €
2.695,60 €
entre
2.623,55 €
3.069,55 €
entre
2.876,58 €
3.365,60 €
entre
1.558,17 €
1.823,06 €
entre
2.041,19 €
2.388,20 €
entre
2.461,89 €
2.880,41 €
entre
2.695,61 €
3.153,87 €
entre
3.069,56 €
3.591,39 €
entre
3.365,61 €
3.937,76 €
entre
1.823,07 €
2.132,99 €
entre
2.388,21 €
2.794,20 €
entre
2.880,42 €
3.370,09 €
entre
3.153,88 €
3.690,03 €
entre
3.591,40 €
4.201,94 €

Membres
unitat familiar
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6

Preu

% Bonificació

51,50 €

72,07 %

77,25 €

58,10 %

103,00 €

44,13 %

133,90 €

27,37 %

164,80 €

10,61 %
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entre
3.937,77 €
4.607,20 €
7
superior a 2.132,99 €
2
superior a 2.794,20 €
3
superior a 3.370,09 €
4
superior a 3.690,03 €
5
superior a 4.201,94 €
6
superior a 4.607,20 €
7
2. Servei d’acollida
2.1. Import màxim mensual
2.2. Import màxim diari
3. Servei de menjador
3.1. Per cada menjar servit esporàdic. Import màxim
3.2. Per cada menjar servit fix. Import màxim
4. Servei de berenar
Per cada berenar servit. Import màxim

184,37 €

0,00 %

42,64 €
4,26 €
7,47 €
7,47 €
1,32 €

Resultat: Aprovat per unanimitat
Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202006041702250000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
08/07/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
13/07/2020

.
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