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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 437/2020/eSVI
 

DECRET D'APROVACIÓ DE LA GRATUÏTAT TEMPORAL DE LES TARIFES DELS TÍTOLS 
DE TRANSPORT PROPIS I/O SOCIALS DEL SERVEI DE BUS URBÀ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, DURANT EL PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL REIAL DECRET-LLEI 10/2020, DE 29 
DE MARÇ
 

Relació de fets

VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les successives modificacions portades a 
terme mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de 27 de 
març, declaren i prorroguen l’estat d’alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del 
COVID-19.

VIST que el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març (en endavant, “RD-Llei 10/2020”), regula 
un permís retribuït recuperable per al personal laboral per compte aliè que presti serveis en 
empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen activitats no essencials, tenint 
en compte la qualificació que s’inclou en l'annex del citat RD-Llei 10/2020. En aquest sentit, les 
persones que treballen en els sectors d’activitat essencials previstos en aquest annex, 
s’exclouen del gaudi obligatori del permís per estrictes raons de necessitat.

VIST que el RD-Llei 10/2020, respon a la necessitat de minimitzar el risc d'un impacte 
incontrolat i irreversible de la situació d'emergència extraordinària derivada de l'estat d'alerta 
sanitària provocada pel COVID-19 i que aquests efectes, persegueix l’adopció de mesures que 
aprofundeixin en el control de la propagació del virus, essent la prioritat d’aquesta regulació la 
limitació al màxim de la mobilitat. 

VISTA l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció 
de serveis de transport de viatgers durant la vigència del RD-Llei 10/2020, aprovada pel 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’Administració General de l’Estat, 
mitjançant la qual es preveu una reducció de l'oferta dels serveis de transport de viatgers que 
afecten a l’àmbit urbà i periurbà, respecte a l’establert a l'article 14 del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, i a l'Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions 
sobre la reducció dels serveis de transport de viatgers. 
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VIST que l’article 1 l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, estableix una reducció de l’oferta de 
serveis i freqüències dels serveis de transport públic de viatgers per carretera fins a aconseguir 
nivells de prestació similars als de cap de setmana, considerant la necessitat d'accés al lloc de 
treball del personal ocupat en els serveis essencials i l'accés dels ciutadans als serveis bàsics. 

VIST que aquesta reducció de serveis serà aplicable per al període d'aplicació del RD-Llei 
10/2020.

VIST que en l’àmbit del sistema de transport públic col·lectiu del sistema tarifari integrat, el 
Consell d’Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona de 31 de 
març de 2019 ha acordat la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 i 
exclusivament durant el període de vigència del RD-Llei 10/2020.

VIST que, donada la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-19, és 
responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implantar totes aquelles mesures 
necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, així com garantir 
simultàniament l’adequada prestació dels serveis sanitaris i socials essencials. 

VIST que, tenint en compte l’anterior, es considera necessari implantar un període temporal de 
gratuïtat de les tarifes dels títols de transport propis i/o socials del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers per carretera del municipi de Vilanova i la Geltrú, d’aplicació en l’exercici 2020. 
Aquest període de gratuïtat s’implanta amb l’objectiu de facilitar la mobilitat del personal ocupat 
en els serveis essencials i l’accés dels ciutadans als serveis bàsics i s’aplicarà exclusivament 
durant el període de vigència del RD-Llei 10/2020.

VIST que l’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el Ple 
municipal, de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

VIST que, no obstant l’anterior i per motius d’urgència, es procedeix a l’adopció del present 
Acord, que s’ha de sotmetre a ratificació de Ple municipal.

Per tot l’anterior, 

RESOLC:

PRIMER. APROVAR la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 
corresponents als títols de transport propis i/o socials del servei de transport col·lectiu urbà de 
viatgers per carretera del municipi de Vilanova i la Geltrú, exclusivament durant el període de 
vigència del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït 
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, 
per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

SEGON. PUBLICAR aquest acord als diaris oficials i al web municipal, per al general 
coneixement de les persones interessades. 
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TERCER. SOTMETRE aquest Acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió 
que se celebri.

QUART. Peu de recursos. 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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L'alcaldessa
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