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Us convoco a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de les Matèries de Competència de Ple,
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que es farà telemàticament el 17 de juny de 2020, a les 19.00 hores.

El Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020, de data 14 de març de 2020, mitjançant el qual
va declarar l’estat d’alarma a tot el territori estatal. Aquest estat d’alarma està motivat per l’alerta sanitària
que està ocasionant la COVID-19 a tot el món.
S’estableix a l’exposició de motius que l’organització Mundial de la Salut va elevar el dia 11 de març de 2020
la situació de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució
dels fets, a escala nacional i internacional, justifiquen l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer
front a aquesta situació. Les circumstàncies extraordinàries que concorren, constitueixen, sens dubte, i
d’acord amb la referenciada exposició de motius, una crisis sanitària sense precedents i d’enorme magnitud
pel gran nombre de ciutadans afectats com per l’extraordinari risc pels seus drets. En aquest marc, les
mesures previstes a la referenciada norma s’enquadren en l’acció de protegir la salut i la seguretat dels
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública
Aquesta situació està provocada pel COVID-19, que impedeix el normal funcionament del règim presencial
de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals.
En el context caracteritzat per la ràpida evolució de la crisi sanitària, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial
Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, amb
l’objecte de reforçar els instruments de protecció de la salut pública, així com garantir la prestació dels
serveis públics essencials.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogat pels Reials Decrets 476/2020, de 27 de març, el
487/2020, de 10 d’abril, el 514/2020, de 8 de maig i el 537/2020 de 22 de maig, pels quals es prorroga l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de l’estat de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La disposició final segona, del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, preveu poder celebrar sessions i
adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics.

Per tot això es justifica la celebració de la sessió telemàtica, amb la plataforma zoom, versió llicenciada, amb
l’ordre del dia següent:
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0. Donar compte, segons l’article núm. 126 del ROF, de la incorporació d’urgència d’una moció a la sessió
plenària de 28 de maig de 2020, essent aquesta la següent:

- Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’ajuntament per exigir al govern espanyol el
pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un
expedient de regulació temporal d’ocupació.

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió de Comissió Informativa de Ple ordinària anterior de data 21 de
maig de 2020.
2.- Declarar que les obres a l’Església parroquial de Santa Maria es consideren obres d'especial interès per
concurrència de circumstàncies socials i culturals, expedient 1357/2020.3.- Declarar que les obres a l’Institut Manolo Hugué es consideren obres d'especial interès per concurrència
de circumstàncies socials i culturals, expedient 1138/2020.4.- Aprovar la modificació, pel COVID-19, del calendari de festius d'obertura comercial autoritzats per l'any
2020, expedient 8053/2019.5.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2020, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2020, expedient 1492/2020.6.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2020, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui de l’exercici 2020, mitjançant suplements de crèdits, expedient 2959/2020.7.- Donar compte del contingut íntegre del Decret d’Alcaldia número 770/2020, de 4 de juny de 2020,
expedient 1515/2020.8.- Donar compte del contingut íntegre del Decret d’Alcaldia número 774/2020, de 4 de juny de 2020,
expedient 5224/2019.9.- Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine
en record a les persones de Caldes de Montbui deportades als camps de concentració nazis, expedient
2945/2020.-
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