Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2020/36

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

4 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 10:00 fins a les 10:15 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 9RZSATC76LANM6T6DEJ7KQJX3 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

Tipus de convocatòria

Número: 2020-0035 Data: 11/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 11/11/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 11/11/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 d'octubre de 2020.

Aprovació de documents comptables i reconeixement d'obligacions (Expedient
3765/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

III. Fonaments de dret
1r D’acord amb la normativa:
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

Número: 2020-0035 Data: 11/11/2020

II. Relació de Fets
S’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització provisional de factures conformades i
dels documents comptables tramesos pels diferents serveis municipals gestors de les
despeses, inclosos a les relacions annexes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 3765/2020, relatiu a l’aprovació de documents comptables i reconeixement
d’obligacions.

Les Bases d’execució del pressupost vigent

2n. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre de 2020, publicat al BOP de data 09 d’octubre de 2020.

Per tot això, s'acorda:
Primer. Ordenar l’aprovació a Intervenció per la realització de l’autorització, disposició i
reconeixement d’obligacions en fase ADO i aprovar l’obligació en fase O d’aquelles operacions
que tinguin la fase AD aprovada prèviament, per la quantitat global de 21.983,30 euros de la
següent relació: O/2020/235.
Segon. Ordenar el pagament a la Tresoreria municipal de les obligacions objecte d'aquesta
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52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è de la Llei
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.

ordre de pagament, en concepte de factures conformades pels diferents serveis, per la
quantitat global de 21.872,30 euros de la següent relació: núm. P/2020/248.
Tercer. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar la
fiscalització formal i les anotacions comptables corresponents a la present ordenació de
pagaments i a fi que es faci efectiu el pagament ordenat.

Aprovació concessió i pagament dels Premis Excel·lència 2020 (Expedient 1954/2020)

II. Relació de Fets
Aquest any 2020 tindrà lloc l’11a edició dels Premis Excel·lència de Badia del Vallès, amb la
finalitat de fer un reconeixement de l’alumnat hagi destacat per l’excel·lència dels seus
resultats acadèmics (millor expedient acadèmic, millor trajectòria acadèmica i superació
personal) a l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i
Programes de Formació i Inserció.
La finalitat pública dels premis és promoure i fomentar l'èxit educatiu de l'alumnat d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Programes de Formació i Inserció.
La concessió dels Premis Excel·lència 2020 es basa en l’aplicació a més del que estableixen
les bases específiques d’aquests premis, les Bases generals tipus reguladores de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases
s’estarà al que disposi l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020, publicada íntegrament en BOPB número
de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de subvencions i el seu Reglament.
El 22 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar:
 Les Bases Generals dels Premis Excel·lència 2020,
 Aprovar l’autorització de la despesa per import de 5.500 € (cinc mil cinc-cents euros)
amb càrrec a la partida 1003.3201.48100 del pressupost vigent per l’any 2020.
 Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, així com al Tauler d’anuncis i la pàgina web de
l’ajuntament http://badiadelvalles.net/, junt amb el text de l’Ordenança i de les Bases
Generals de Subvencions.
Les Bases Generals dels Premis Excel·lència 2020 es van publicar
 Al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Badia del Vallès el dia 22 de juliol de 2020
 Al BOP el dia 31 de juliol de 2020
Tal com s’especifica a les Bases Generals dels Premis Minerva 2020, els centres educatius de
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1954/2020, relatiu a la subvenció per Concurrència Competitiva dels premis
excel·lència 2020.

Número: 2020-0035 Data: 11/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

secundària de Badia del Vallès, actuen com a col·laboradors en la proposta dels alumnes
mereixedors d’aquests premis. Els centres educatius, com a agents col·laboradors, fan arribar
al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Badia del Vallès, els noms de les persones
guanyadores, de les diferents modalitats de premis, escollides d’acord amb els criteris de
valoració establerts. (Vegeu documents annexos a l’expedient).
En aquesta edició es farà entrega de 42 premis.

L’aplicació pressupostària per poder dur a terme la concessió dels premis derivats de les
presents bases és la 1003.3201.48100.
III. Fonaments de dret
1r. És d’aplicació a més a més del que estableixen aquestes bases específiques, les Bases
generals tipus reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, i en tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposi l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aprovada pel Ple de data 29 d’abril de 2020,
publicada íntegrament en BOPB número de registre 2020010894 de 12 de maig de 2020 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament.
2n.En l'exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l'alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945, de data 25 de
setembre, que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 09 d’octubre de
2020.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar la concessió dels Premis excel·lència 2020 a les quaranta-dos persones
guanyadores, de les diferents modalitats de premis, escollides d’acord amb els criteris de
valoració establers (vegeu documents annexos a l’expedient).
Segon. Ordenar a tresoreria el pagament dels quaranta-dos imports concedits segons el llistat
dels premiats en els documents annexos d’aquest expedient, de 125,00 euros per estudiant,
amb un import total de 5.250,00 euros de la partida 1003.3201.48100 del vigent pressupost del
2020, mitjançant transferència bancària al compte bancari del pare/mare/tutor en cas que
l’alumne guanyador sigui menor d’edat, en el cas que l’alumne sigui major d’edat, es farà
transferència bancària al seu compte bancari i si no disposa de compte bancari, es farà al del
seu pare/mare/tutor.
Tercer. Notificar l'acord a les persones interessades.
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El pagament del premi s’efectuarà, mitjançant transferència bancària al compte bancari del
pare/mare/tutor en cas que l’alumne guanyador sigui menor d’edat. En cas que l’alumne sigui
major d’edat, es farà transferència bancària al seu compte bancari, si no disposa de compte
bancari, es farà al del seu pare/mare/tutor.
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El premi consistirà en 125,00 euros per estudiant premiat i un diploma acreditatiu de la
distinció obtinguda. La despesa total serà de 5.250 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’institut Badia del Vallès, no ha assignat el premi a l’esforç a cap alumne del centre. És per
aquest motiu que s’han entregat un total de 42 premis.

Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments (Expedient 3768/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En la sessió del Ple municipal de 27 de novembre de 2019 es va aprovar el Reglament de
prestacions socials de caràcter econòmic de l’ajuntament de Badia del Vallès, l’entrada en
vigor del qual es produeix el 7 de febrer de 2020, amb la finalitat de regular les prestacions
econòmiques o el seu equivalent, adreçades a persones que es troben en situació de
necessitat social.
La Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2020 va acordar l’aprovació de la reserva de
crèdit per import de 15.730,00€ (quinze mil set-cents trenta euros) corresponents a la partida
0803 2311 48003, així com les condicions i requisits per la prestació de prestacions d’urgència
social per prevenir la pobresa energètica corresponent a la segona convocatòria de 2020.
Tenint en compte l’informe tècnic, adjunt a aquest expedient, emès per la Cap de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminisme.
III. Fonaments de dret
 Llei 38/2003, general de subvencions.
 Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
 Decret 142/2010, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 Llei 39/20015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2020-0945 de 25 de
setembre de 2020.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar els ajuts d'urgència social per cobrir les despeses de deutes de
subministraments segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 0803.2311.48003 del
pressupost vigent, els beneficiaris dels quals ens autoritzen a fer l’endós a cadascuna de les
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Per aquest exercici 2019, l’Ajuntament de Badia del Vallès compta amb una subvenció
vinculada a l’Addenda 2018-2019 del Contracte Programa signat amb el Departament de
Treball Afers Socials i Famílies, per import de 7.865,05 € (set mil vuit-cents seixanta-cinc euros
i cinc cèntims) per destinar a ajuts d’urgència social per a situacions de pobresa energètica.
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II. Relació de Fets
La Junta de Govern Local va aprovar el 24 de febrer de 2015 l’Adhesió al Programa
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el
qual té la finalitat de donar una resposta efectiva i prevenir les situacions de tall de
subministraments energètics i d’aigua per motiu de manca de recursos econòmics.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3768/2020, relatiu al ajuts d’urgència social per prevenir la pobresa
energètica 2020.

companyies subministradores.
Segon. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l'empresa SOREA,
S.A. per import de 211,72 € (dos-cents onze euros amb setanta-dos cèntims).
Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa ENDESA
ENERGÍA XXI per import de 656,85 € (sis-cents cinquanta-sis euros amb vuitanta-cinc
cèntims).

Sol·licitud autorització al SOC per impartir CP no finançats amb fons públics. expedient
3303/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. dentificació de l’expedient
Expedient número 3303/2020, relatiu a la sol·licitud autorització al SOC per impartir CP no
finançats amb fons públics
II. Relació de Fets
1. En data 24 de setembre de 2020 es va presentar l’informe de necessitats per tal de
demanar al SOC l’autorització per poder impartir el CP d’Atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, i d’aquesta manera poder realitzar-la
amb altres fons; però, per a que sigui reconeguda la titulació, hem de tenir
l’autorització, seguiment i avaluació del SOC.
2. En data 25 de setembre de 2020 es va aprovar el Decret núm. 2020/943, per aprovar
i presentar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació
de Catalunya la sol·licitud per a l’autorització del SOC per a la impartició d’accions
formatives conduents a l’obtenció d’un certificat de professionalitat com entitat de
titularitat publica, que imparteix accions formatives, pel que fa a questa formació no
estarà finançada amb fons públics provinents del Serveis Públics d'Ocupació.
3. Segons les instruccions de la Guia Oficial hi ha l’obligació d’un pagament de la taxa
de tramitació de sol·licitud: amb l'acusament de rebuda, s'emet una carta de
pagament necessària per abonar la taxa de tramitació de sol·licitud. L’import
d’aquesta taxa és de 142,00 euros. Un cop generada la carta de pagament, s'ha de
fer l' ingrés de la taxa en el termini de 10 dies hàbils. Si transcorregut aquest termini
no s'ha abonat l' import corresponent, s'entendrà la sol·licitud com desestimada i es
tancarà el procediment.
4. Consta a l'expedient instruït, tota la documentació relativa a la sol·licitud, tràmits i
taxes per realitzar aquesta gestió.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Sisè. Ordenar a la Tresoreria el pagament del programa contra la pobresa energètica per
import de 1.859,70 € (mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb setanta cèntims ).
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Cinquè. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa
NATURGY IBERIA, S.A. per import de 703,78€ (set-cents tres euros amb setanta-vuit
cèntims).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart. Aprovar el document comptable d'autorització de crèdit a favor de l’empresa REPSOL
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U. per import de 287,35€ (dos-cents
vuitanta-set euros amb trenta-cinc cèntims).

III. Fonaments de dret

4art. Guia per a la sol·licitud i gestió d’accions de certificats de professionalitat no finançats
pels serveis públics d’ocupació Data d’actualització: Setembre 2015.
5è. De conformitat amb les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2020-0945,
de data 25 de setembre de 2020 publicat al BOP de data 9 d’octubre de 2020.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Aprovar el pagament de la taxa de tramitació de sol·licitud de l’autorització del SOC
per a la impartició d’accions formatives conduents a l’obtenció d’un certificat de
professionalitat com entitat de titularitat publica, per import de 142,00 euros, de conformitat
amb el que s´estableix a la lletra a) de l´article 26.7.4 de l´Ordre TSF/98/2017 de 24 de
maig, mitjançant carta de pagament emesa per l´OGE.
Segon. Notificar la present resolució al Servei d’Ocupació de Catalunya via canal-empresa

Acabats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

TEMES D'URGÈNCIA: Suspensió contracte de serveis socorrisme i monitoratge
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del
Vallès (Expedient 1845/2020)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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3r. ORDRE TSF/98/2017, de 24 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes
vigents durant l'exercici 2017 que gestionen el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
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2n. Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de
professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, el Reial decret
189/2013, de 15 de març. 3r. Ordre ministerial ESS/1897/2013, de 10 d’octubre per la qual
es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de
professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat
dictats en la seva aplicació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r. D’acord amb l’Ordre EMO/311/2014, de 10 d'octubre, que modifica l'Ordre
EMO/186/2014, de 16 de juny, per la qual es regula el procediment d'autorització per a la
impartició de les accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat
no finançades amb fons públics, a Catalunya.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1845/2020, relatiu a la Suspensió del contracte administratiu de serveis de
socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives
municipals de Badia del Vallès.
II. Relació de Fets
PRIMER.- Que la societat COMAC ESPORT I LLEURE, S.L, és contractista del següent
contracte de serveis:
Contracte de Serveis

Data

29/01/16

Tipus de Contracte: Administratiu de serveis.
Subtipus del contracte: Descripció: serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques
i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès.
Objecte del contracte: L’objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de
socorrisme i monitoratge d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives
municipals de Badia del Vallès.
Procediment de contractació: Obert, oferta econòmicament més Tipus
de
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Ordinària

Tramitació:

Codi CPV: 92600000-7.
Interessat: COMAC ESPORT I LLEURE, S.L,
Representant: CARLOS SANTOS BLANCH
Garantia Definitiva: Definitiva: 5% del preu
d'adjudicació.
Data de Formalització: 01/07/16
Data d'Inici d'Execució: 2 anys

Garantia Complementària:
Núm. de Contracte: 8/2018
Durada màxima: 4 anys

SEGON.- Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, es va propiciar per part
de l’Ajuntament de Badia del Vallès la Resolució 356/2020 de data 20 de març de 2020 on
s’acordava la suspensió del contracte de serveis de “Monitoratge i Socorrisme” a causa de l'estat
d'alarma, com a conseqüència de les següents circumstàncies: Crisi Sanitària causada pel
Covid-19, sense data de represa.
TERCER.-Amb data 17 de juny de 2020 per acord de Junta de Govern Local, s’acordà la
pròrroga excepcional del contracte Serveis de Socorrisme i Monitoratge fins a l’adjudicació del
nou contracte amb una durada màxima de 9 mesos, així com l’aixecament parcial de la
suspensió del contracte d’acord amb l’acta d’audiència al contractista de 10 de juny de 2020.
QUART.- Amb data 2 de setembre de 2020 per acord de Junta de Govern Local, s’acordà
l’extinció de la suspensió parcial del contracte de Serveis de Monitoratge i Socorrisme d’acord
amb l’acta d’audiència al contractista de 28 de juliol de 2020.
CINQUÈ.- Dins del marc fixat del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara
l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS CoV-2, amb data 30
d’octubre de 2020, la Generalitat de Catalunya ha dictat la Resolució SLT/2700/2020, de 29
d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, on en
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Expedient

l’art. 9.3 de la citada resolució s’estableix el tancament obligatori de les instal·lacions i centres
esportius.
SISÈ. Amb data 3 de novembre de 2020 s’ha formalitzat acta amb el Contractista, acordant la
suspensió del contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge d'activitats
aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès tal com
consta a l’expedient.

S’ACORDA:
Primer. Declarar la suspensió del contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge
d'activitats aquàtiques i terrestres de les instal·lacions esportives municipals de Badia del Vallès
amb efectes de 30 d’octubre de 2020.
Segon. Efectes de la suspensió automàtica dels contractes:
1. La suspensió comporta que la empresa contractista faci el manteniment dels equips, la
maquinària i la dotació dels seus recursos humans per tal que puguin atendre
emergències i la immediata tornada a l’execució dels contractes en el moment en què
siguin requerides.
2. D’acord amb el procediment establert a l’expressat article 34 del RD Llei 8/2020,
l’Ajuntament farà front als abonaments al contractista dels danys i perjudicis
efectivament soferts per aquests durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i
acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia per aquells. Aquest danys i
perjudicis seran els previstos al precepte ressenyat i podran tenir el caràcter de
pagaments a compte.
3. Tal com estableix el Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de “medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”, els
danys i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el període de
suspensió.
2n Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió del
contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del contracte,
sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
4t Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el plec i vinculades a
l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment
de la suspensió del contracte.
Tercer. Que es notifiqui la present resolució a l’empresa contractista.
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2n. Respecte la duració de la suspensió, l’esmentat article 34 disposa que els efectes es
mantindran «fins que dita prestació es pugui reprendre. A aquests efectes, s’entendrà que la
prestació es pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la van impedir,
l’òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió.»
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1r. L’article 34 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va ser modificat quan redacció,
contingut i efectes de forma successiva, davant la situació de crisi generada, entre d’altres, pel
RD Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer-hi front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 o pel RD Llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents
complementàries en l‘àmbit social i econòmic.
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III. Fonaments de dret
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