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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2020 

 

Vacarisses, a 19 d’octubre de 2020, essent les 18:00 hores i quince minuts del dia de la data i 
prèvia convocatòria realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb 
el resolt per Decret de l’Alcaldia núm. 315/2020, de 16 d’octubre,  i a l’empara de l’article 46.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió extraordinària 
urgent del Consell Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes 
compresos a l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors  i senyores 

 

Presideix                                                                        

Antoni Masana i Ubach, l’alcalde    

 

Regidors 

Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 
 

 

O R D R E     D E L      D I A 
 

1.- PART RESOLUTÒRIA 

1.1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
Per Decret de l’alcaldia núm. 315/2020, de 16 d’octubre, s’ha resolt convocar el Ple Municipal, 
en sessió extraordinària urgent, a celebrar el dia 19 d’octubre de 2020, per a sotmetre a 
aprovació pel Ple de la Corporació, la PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT AGRARI I INDÚSTRIA PER A L’APROVACIÓ INCIAL 
DE LES  BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE MICROCRÈDITS A 
MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES  AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE 
VACARISSES AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19, i 
motivada pel fet que cal celeritat en la tramitació, amb subsecció a l’ordenament jurídic, de 
l’expedient administratiu preceptiu  perquè  esdevingui l’efectivitat de l’atorgament de l’ajut amb 
la màxima premura, volem fer palès el rebuig a la sentència conjuntament amb la resta 
d'ajuntaments.  
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Motivada la urgència, en virtut del que disposa l’article  79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, cal sotmetre a ratificació la convocatòria. 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 Cs MOVEM PSC V x V U.I.PV. ERC 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 

 
1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT 

AGRARI I INDÚSTRIA PER A L’APROVACIÓ INCIAL DE LES  BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I 
PERSONES TREBALLADORES  AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES 
AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19. 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2020, 
arran del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va aprovar inicialmente les bases 
específiques per a la concessió de microcrèdits per facilitar la supervivència de petita i mitjana 
empresa i persones treballadores autònomes del municipi de Vacarisses, obrint convocatòria 
per Decret núm. 4/2020, de 4 de juny, de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament 
Agrari i Indústria , mitjançant procediment de concessió directa amb concurrència. 

Atès que l’esmentada convocatòria, conforme les Bases que la regeixen, limitava un termini 
màxim de 30 dies, a comptar des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB, per a 
presentar sol·licituds. 

Atès que persisteix la crisi sanitària provocada pel Covid 19,  les mesures imposades per 
l’autoritat perjudiquen substancialment a les microempreses i persones treballadores  
autònomes , qui veuen afectada la seva activitat de forma significativa,  per haver-la hagut de 
restringir o suspendre . 

Amb la voluntat de continuar donant-los suport es proposa aprovar de nou unes  bases tenen 
per objecte regular la concessió de microcrèdits a les microempreses i persones treballadores  
autònomes del municipi que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa, com a 
conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Covid 19, per haver hagut de restringir o 
suspendre la seva activitat per aquesta causa i que han vist fortament reduïts els seus 
ingressos i tenen dificultats per  fer front a les despeses ordinàries del seu negoci, veient 
perillar la seva continuïtat empresarial, productiva i comercial. 

Així doncs, l’objecte de la proposta es l’aprovació novament d’una línia de microcrèdits 
reintegrables pel recolzament a les microempreses i persones treballadores autònomes, 
establint un programa de subvencions directes, per a fer front a despeses i perjudicis 
ocasionats pel tancament dels seus establiments i per restricció i/o suspensió de la seva 
activitat. 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
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automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al·legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dita Ordenança al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 

L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques .En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 
124.2 del  Decret 179/1995 

Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i 
atorgament de subvencions ve establert a la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de 
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25 
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

Donada la urgència per satisfer necessitats econòmiques i socials la tècnica de la concessió 
directa amb concurrència és la més apropiada en circumstàncies actuals. 

El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 

Al Ple de la Corporació proposo l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE 
MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES  
AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES AFECTADES PER LA CRISI 
SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19, per a la concessió de microcrèdits per 
facilitar la supervivència de petita i mitjana empresa i persones treballadores 
autònomes del municipi de Vacarisses. 

SEGON.-   Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el 
contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’anuncis de la Web de l’Ajuntament ,  a l’eTauler i  al Portal de la Transparència  
pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que es presenti 
cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb caràcter 
automàtic. 

TERCER.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci 
del BOP. 

 

 

Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que aquestes bases son les mateixes que les que es 
varen aprovar quan es va declarar l’estat d’alarma i que la diferencia està en que aquestes no 
estan lligades a l’estat d’alarma, es a dir, son obertes per la situació que estem patint amb 
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motiu del Covid. Aixó ens dona la possibilitat d’anar fent convocatòries sense necessitat 
d’aprovar noves bases i només dotant pressupostàriament i fent convocatòries. 

La Sra. Muñoz mostra el seu acord amb la proposta i diu que hi votaran a favor. 

Intervé la Sra. Fuster qui diu que el seu grup manté el recolzament als sectors afectats per 
aquesta crisi i pels ajuts que s’atorguin al respecte , sobretot a l’hostaleria que es el sector més 
afectat, i que les bases segueixen la línia de les anteriors, per la qual cosa votaran a favor. 

La Sra. Miranda mostra també el seu recolzament a tots els sectors afectats directa o 
indirectament per aquesta crisi i diu que hi votaran a favor. 

El Sr. Serna mostra la seva satisfacció amb la iniciativa de l’equip de govern amb l’aprovació 
d’aquestes bases i pregunta sobre la quantia de la dotació pressupostària. 

La Sra. Serra diu que és el que queda de la dotació que es va fer a la convocatòria anterior 
dels microcrèdits, es a dir, uns 50.000 €, cosa que ratifica l’alcalde. 

Intervé el Sr. Gibert qui diu que es va informar que a l’anterior convocatòria, oberta a tots els 
negocis ,  es van acollir 7 empreses, i que ara entén que aquesta convocatòria està adreçada 
només al sector de la restauració principalment, i pregunta si es correcte el que diu. 

La Sra. Serra diu que aquesta convocatòria será oberta per qualsevol microempresa o autònom 
afectat directa o indirectament per la pandèmia, tot i que l’hostaleria es el sector mes afectat. 

El Sr. Gibert diu que per les administracions mes grans, no directament pels ajuntaments sinó 
pel govern central o la Generalitat, s’hauria de fer una reflexió sobre els tipus ajuts que 
necessiten aquests sectors afectats. Es a dir, no creu que el que necessiten aquests negocis  
siguin crèdits, els quals s’han de retornar i no es la solució, sinó ajuts lineals a fons perdut, es a 
dir, subvencions que no s’hagin de retornar. Diu que aquest nou tancament de la restauració 
pot ser una estocada mortal. En aquest sentit demana a l’equip de govern que al tenir 
representació en aquestes administracions, traslladi aquesta reflexió als seus companys. 

El Sr. Alcalde mostra el seu acord amb les paraules del Sr. Gibert i diu que es clar que sense 
ajuts directes aquest sector no se’n sortirà. Comenta que la Generalitat ha tret uns ajuts, no sap 
si en aquest sentit, i que el vicepresident ha demanat al president del govern central que vagi 
en aquesta línia.  

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 Cs MOVEM PSC V x V U.I.PV. ERC 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 

Essent les divuit hores i vint-i-vuit minuts el senyor alcalde - president dona per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT,     EL SECRETARI, 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 


