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AJUNTAMENT  PLE  2/21 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE GENER DE 2021 
 
A les divuit hores i un minut del dia 20 de gener de 2021, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, 
Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles.   
 
Atesa la concurrència d’una situació excepcional de greu risc col·lectiu derivada 
de l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, la sessió 
d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma telemàtica, de conformitat amb 
el que s’estableix a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases del règim local. 
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff
80808176241b2701771489ffba0053 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚMERO 12/20, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE DESEMBRE 
DE 2020. 
 
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 16 de 
desembre de 2020, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa 
l’article 107 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 110 del Reglament d’organització, funcionament i règim 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff80808176241b2701771489ffba0053
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff80808176241b2701771489ffba0053
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jurídic de les entitats locals, es transcriurà al llibre d’actes, autoritzant-se amb les 
signatures de la Sra. alcaldessa i el Sr. Secretari.  
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff
80808176241b2701771489ffba0053 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CIUTADANS. 
 
Mitjançant escrit de data 15 de gener de 2021 el Sr. Julio Roldán Moreno ha 
comunicant la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, càrrec 
que exerceix en l’actualitat i del què va prendre possessió en la sessió 
constitutiva de la Corporació, que va tenir lloc el dia 3 de juliol de 2019, en haver 
estat proclamat electe per la candidatura presentada pel partit CIUTADANS-
PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s); per la qual cosa, i de conformitat amb el 
que es preveu en la legislació electoral i del règim local, així com en la Instrucció 
de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals 
3/2003 de 10 de juliol,  
 
El Ple de l’Ajuntament,  
 
Resta assabentat de la renúncia formulada pel Sr. Julio Roldán Moreno en relació 
a la seva condició de regidor i portaveu del grup municipal CIUTADANS-PARTIDO 
DE LA CIUDADANIA (C’s), amb efectes del dia 21 de gener de 2021 i:  
 

- Comunicarà a la Junta Electoral Central, als efectes que expedeixi la 
credencial acreditativa de la condició d’electe, a favor de la persona 
candidata que correspongui cobrir la vacant produïda.   

- Procedirà a la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona d’aquesta resolució, així com en la Seu electrònica municipal, 
al Portal de transparència i al web municipal. 

 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff80808176241b2701771489ffba0053
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff80808176241b2701771489ffba0053
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ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 3 de juliol de 2019, va acordar, en 
compliment del que disposen els articles 35 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 15 del Reglament orgànic 
municipal,  el nomenament de representants de la Corporació en diversos ens i 
òrgans col·legiats dels que forma part. 
 
Posteriorment han estat adoptats diversos acords plenaris adreçats a la 
modificació dels nomenaments conferits i, en particular: 
 
-Mitjançant acord de ple de data 27 de juliol de 2020 es va nomenar el senyor ... 
com a representant de l’Ajuntament en la Societat Municipal Mixta de Promoció 
i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat (PROGESER). 
 
En compliment dels acords presos en el seu dia entre els diferents grups polítics 
municipals. 
 
ES PROPOSA: 
 
1. Cessar el senyor ... com a representant de l’Ajuntament en la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER), amb efectes des del dia 31 de gener de 2021. 
  
2. Nomenar el senyor ..., com a representant de l’Ajuntament,  amb efectes des 
del dia 1 de febrer de 2021. 
 
3. Notificar la present resolució a les persones interessades, i a la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER), pel seu coneixement i efectes.  

 
 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
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El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES AL 
SECTOR DE LA CIUTAT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, SITUAT DINTRE 
DE L’ÀMBIT DE LES RONDES DE BARCELONA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
El passat dia 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar a 
pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública provocada per 
la COVID-19. La rapidesa d’evolució dels fets, amb implicacions a escala 
internacional, va requerir l’adopció de mesures excepcionals, que a l’estat 
espanyol es van materialitzar en l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària, i establia una situació d’excepcionalitat, amb el confinament estricte de 
la població i la limitació, entre altres, de la circulació de les persones. 
 
En aquesta situació excepcional, entre moltes d’altres mesures adoptades, 
mitjançant Decret de l’Alcaldia, es va acordar suspendre  l’aplicació del règim 
sancionador previst a l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit 
de les Rondes de Barcelona, amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de 
l’aire, amb ocasió de la declaració d’estat d’alarma per la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
Davant l’empitjorament de la situació sanitària ocasionada per la pandèmia, el 
Govern de l’Estat ha aprovat el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual 
es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel 
coronavirus SARS-CoV-2, que, tot i que la seva vigència estava prevista 
inicialment fins al dia 9 de novembre de 2020, ha estat prorrogat fins les 00:00 
hores del dia 9 de maig de 2021 mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de 
novembre, prèvia autorització del Congrés dels Diputats.  
 
També la Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures especialment 
contundents en matèria de salut pública, seguretat i mobilitat, per fer front a la 
greu crisi sanitària en la qual ens trobem, en concret mitjançant 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.  
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I, igualment, l’Ajuntament ha adoptat i seguirà adoptant mesures, moltes d’elles 
amb caràcter excepcional i d’urgència, per intentar mitigar, en la mesura del 
possible, la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia. 
 
En aquest context es planteja la conveniència tornar a adoptar una mesura per 
fer front a la necessitat excepcional causada per la pandèmia de perllongar els 
terminis establerts a la disposició transitòria primera de l’Ordenança relativa a la 
restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat d’Esplugues de 
Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, a partir dels 
quals ha de produir efectes per als vehicles d’algunes categories que s’han vist 
directament afectades per la situació d’emergència provocada per la COVID-19, 
degut a les dificultats i demores que ha provocat la pandèmia en el compliment 
dels terminis de fabricació de certes tipologies de vehicles i la necessitat de 
minimitzar en el possible les repercussions que la paralització de l’activitat 
econòmica està causant en determinats sectors. 
 
La modificació a introduir no comporta la modificació substancial de la 
Ordenança municipal vigent, ja que, d’una banda, els elements bàsics que 
configuren l’Ordenança es mantenen inalterats, essent l’objecte de la modificació 
únicament apaivagar els efectes derivats de la crisi sanitària i econòmica 
derivada de la propagació de la COVID-19.  
 
Prèviament a la formulació d’un text normatiu concret es va procedir a l’obertura 
d’un període de participació pública prèvia en el projecte normatiu mitjançant el 
portal web municipal destinat a aquesta finalitat.  
 
Durant el termini de participació pública en aquest procés normatiu no s’ha 
produït cap al·legació, suggeriment o aportació. 
 
Així mateix, de conformitat amb el que determinen els articles 62 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es van impulsar les tasques de la Comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text reglamentari corresponent. 
 
La Comissió d’estudi conclòs la seva tasca i ha informat favorablement el text de 
la modificació puntual de l’Ordenança.  
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança reguladora 
de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, el 
text íntegre del qual és el següent:  
 
"Disposició transitòria primera 
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a) A partir del dia 1 d’abril de 2021: 
 
i. Vehicles de la categoria N1. 
ii. Vehicles de les categories M1 i L, sempre i quan el seu titular sigui una persona 
física i acrediti uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes inferiors 
al doble de l’indicador de renda d’efectes múltiples (2xIPREM) vigent i que el 
vehicle constitueixi un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat 
professional. 
 
b) A partir del dia 1 de juliol de 2021: Vehicles de les categories N2, N3 i M2. 
c) A partir del dia 1 de gener de 2022: Vehicles de la categoria M3. 
 
Així mateix, es proposa que: 
 
Amb caràcter excepcional aquests terminis puguin ser ampliats mitjançant 
resolució motivada de l’Alcaldia en els següents supòsits: 
 

a) Perllongament, més enllà de l’1 de març de 2021, de les mesures de 
restricció a la mobilitat i a l’exercici d’activitats econòmiques dictades per 
les autoritats competents amb la finalitat de reduir la crisi sanitària 
derivada de la propagació de la COVID-19. 

b) Perllongament, més enllà del 9 de maig de 2021 de l’estat d’alarma 
declarat per contenir la SARS-CoV-2." 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació puntual de l’ordenança 
aprovats inicialment mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies 
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les 
publicacions oficials assenyalades. 
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a través 
del Portal de Transparència i del Punt d’accés a la participació en el procediment 
d’elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de formulació de les 
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva de les modificacions puntuals i text refós l’ordenança en tràmit. 
 
Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat 
cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat 
d’acord exprés però caldrà procedir a la publicació del text íntegre del text refós 
l’ordenança als efectes l’entrada en vigor de la modificació puntual aprovada. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir 
setze vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. 
Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i 
Puerto i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MANCOMUNADA DE LA 
FONTSANTA, ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT I 
DE SANT JOAN DESPÍ. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 26 de gener de 2018 va acordar 
declarar la validesa del acte licitador i adjudicar a l’empresa SOLIDANÇA 
TREBALL EI, SL (NIF B-64266281) la gestió, mitjançant concessió 
administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí per import anual 
de 83.602,35 € (sense IVA) i una aportació municipal anual amb un import total 
7.354,82€, (sense IVA), de conformitat amb els plecs de clàusules particulars 
econòmic-administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta 
presentada, imputable al pressupost vigent en cada exercici de cadascun dels 
Ajuntaments amb el següent percentatge: 
 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 57’55%, sent un import de 4.232,70 
euros, amb càrrec a la partida  12 16210 22799 corresponent al pressupost 
municipal en vigor. 

 
- Ajuntament de Sant Joan Despí: 42’45%, sent un import de 3.122,12 euros. 
 
En data 1 de febrer de 2018 comença la vigència d’aquest contracte 
 
Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de dia 18 de desembre de 2019 
s’aprova la modificació contractual prevista en els plecs de clàusules 
administratives particulars en relació a la modificació de l’aportació municipal del 
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contracte per a la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic 
de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i Sant Joan Despí adjudicat a favor de l’empresa SOLIDANÇA 
TREBALL EI, S.L. (NIF B-64266281) en un increment anual tipus de 10.635,62 
euros (sense IVA), que sumats a l’import fixat inicialment com a aportació 
municipal de 7.354,82 euros (sense IVA), determina una aportació municipal total 
per import de 17.990,80 euros (sense IVA), amb la següent distribució municipal: 
  
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 57,55% (10.353,71 € sense IVA). 
- Ajuntament de Sant Joan Despí: 42,45% (7.637,09 € sense IVA). 
 
Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de dia 22 d’abril de 2020 es va 
fixar la participació a l’aportació municipal (17.990,80 euros sense IVA) del 
contracte per a la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic 
de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i Sant Joan Despí adjudicat a favor de l’empresa SOLIDANÇA 
TREBALL EI, S.L. (CIF B-64266281) amb la següent distribució municipal 
segons les dades de població a data 1 de gener de 2020: 
 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 58,27% (10.483,24 € sense IVA). 
- Ajuntament de Sant Joan Despí: 41,73% (7.507,56 € sense IVA). 
 
La vigència del contracte era per un període inicial de tres anys, sent susceptible 
de pròrroga per mutu acord de les parts mitjançant declaració de voluntat 
expressa d’any en any fins a un màxim total de 5 anys.  
 
En data 9 d’octubre de 2020 i número de registre d’entrada, l’empresa 
adjudicatària presenta instància en la qual manifesta la seva voluntat a prorrogar 
el contracte de referència un any més addicional 
 
Els Serveis tècnics municipals dels dos Ajuntaments informen en data 12 de 
gener de 2021 de forma favorable la proposta d’aprovació de la pròrroga per un 
any més addicional de conformitat amb el previst als plecs de clàusules 
administratives particulars, establint el termini de la pròrroga des del dia 1 de 
febrer de 2021 fins el dia 31 de gener de 2022. 
 
És d’aplicació l’article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació 
al previst a la clàusula novena dels plecs de condicions tècniques i als plecs de 
condicions econòmic administratives, que habiliten per a la pròrroga del present 
contracte. 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte relatiu al servei públic de la 
deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i Sant Joan Despí adjudicat a l’empresa SOLIDANÇA TREBALL EI, 
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S.L. (NIF B-64266281) pel període comprés entre el dia 1 de febrer de 2021 fins 
el dia 31 de gener de 2022, en els mateixos termes i condicions establerts en el 
contracte. 
 
SEGON.- Fixar l’aportació municipal total per import de 17.990,80 euros (sense 
IVA), amb la següent distribució municipal: 
 

- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 58,27% (10.483,24 € sense IVA) 
- Ajuntament de Sant Joan Despí:    41,73% (7.507,56 € sense IVA) 

 
TERCER.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a 
l’execució de la pròrroga del servei i aprovar l’autorització i disposició de la 
despesa dels exercicis corresponents i imputables al pressupost vigent en cada 
exercici de cadascun dels Ajuntaments amb la següent distribució anual: 
 
- Anualitat 2021: import de 16.491,57 euros (sense IVA), amb el següent 
percentatge de participació: 
 
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 58,27%: 9.609,64 € sense IVA 
Ajuntament de Sant Joan Despí: 41,73%: 6.881,93 € sense IVA 
 
- Anualitat 2022: import de 1.499,23 euros (sense IVA), amb el següent 
percentatge de participació: 
 
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 58,27%: 873,60 € sense IVA 
Ajuntament de Sant Joan Despí: 41,73%: 625,63 € sense IVA 
 
Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
pel finançament de les obligacions derivades del contracte en el exercici 2022. 
 
QUART.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la seva ratificació per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que inclourà la corresponent 
aprovació i disposició de la despesa compromesa. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present acord al perfil del contractant municipal i donar 
trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan Despí i a l’empresa 
SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L. 
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
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Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. 
Marcos Sánchez Siles, és a un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL DEL 0,30%, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2020. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vist que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018, va quedar prorrogada per l’any 2020. 
 
Vist que el Reial Decret – Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, en el seu 
article 3.DOS., estableix el marc aplicable a l’increment de retribucions del personal 
al servei del sector públic per 2019. 
 
I més específicament el que diu textualment: 
 
“A més, es pot autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa 
salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora 
de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de 
funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació 
a plans de pensions.”  
 
Atesos els acords assolits en la mesa de Mesa de Negociació del personal 
funcionari i laboral de la Corporació, constituïda als efectes de l’aplicació de 
l’increment retributiu addiciona, previst al Reial Decret – Llei 2/2020, de 21 de 
gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit 
del sector públic, per l’exercici 2020. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
 
Atès que al Pressupost municipal aprovat per l’exercici 2021, que inclou la relació 
de llocs de treball aprovada per a l’any 2020, existeix dotació pressupostària 
suficient, per fer efectiu l’increment acordat a la Mesa de Negociació. 
 
De conformitat amb els articles 31 i següents i 69 del Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 



 

 
 pàg 11
   
 

de l’Empleat Públic, aprovat per. Els articles 22.2.i) i 123.1.h) de la Llei de 7/1985, 
de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, i l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, dels articles 61 al 64 
del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre i el Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel 
qual s’estableix el règim de les retribucions dels  funcionaris  d’Administració 
Local, 
 

Es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Aprovar el 0,30 % de la massa salarial de l’Ajuntament per un import 
de: 35.187,35 euros, i aprovar el seu repartiment, tenint en compte el número de 
places, 327, la quantitat corresponent a cada plaça és de 107,56 euros anuals 
per a l’exercici 2020.  
 
Segon.- Establir que les retribucions dels càrrecs electes, per dedicació 
exclusiva o parcial així com quanties aprovada per l’assistència efectiva a òrgans 
col·legiats, tindran un increment també addicional del 0,30 % respecte de les 
fixades per l’any 2020, respectant en tot cas els màxims legalment fixats per 
aquestes retribucions. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació, del complement específic o el plus lloc de treball 
de cada un dels llocs de la Corporació, amb efectes 1 de febrer de 2021, 
incorporant els 82,77 euros bruts anuals que actualment es paguen en concepte 
“Incentiu de productivitat LGPE”, als efectes de homogeneïtzar el sistema 
retributiu i afavorir l’eficàcia i l’eficiència del conjunt dels recursos humans amb 
que compte la Corporació, sense que això comporti cap increment de 
retribucions i ni de la consignació pressupostària prevista per aquest exercici. 
 
Quart.- Aprovar, en conseqüència, els nous complements específics o plus lloc de 
treball, derivats del punt anterior, per a cada un dels que consten a la Relació de 
Llocs de treball vigent, segons annex d’aquest acord. 
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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MOCIONS 

 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- MOCIÓ 1/21 DEL GRUP MUNICIPAL DE CS 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER SOL·LICITAR A L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
DEL TRIBUT METROPOLITÀ. 
 
Es retira in voce el punt cinc de l’exposició de motius i el punt tres de la part 
resolutiva i es manté la resta de el text. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
-Que vista la profunda crisis económica en la que nos vemos sumidos. 
-Que vistas las previsiones económicas para los próximos años donde se 
descarta una recuperación a corto y medio plazo. 
-Que vista la incertidumbre creada por la pandemia del COVID- 19. 
-Que visto que el Área Metropolitana ha presentado modificaciones a la 
Ordenanza del Tributo Metropolitano para el año 2021. 
-Que visto que la modificación mencionada se encuentra en período de 
alegaciones. 
-Que visto que no recoge ninguna de las peticiones que viene realizando nuestra 
formación desde octubre de 2018 ni tampoco de los movimientos ciudadanos 
“antitributo”. 
-Que visto que los problemas principales son la infrafinanciación del transporte 
público y sus graves desequilibrios en el ámbito metropolitano que después de 
décadas siguen sin abordarse. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans en el 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, 
 
PROPONE: 
 
Instar al gobierno municipal  a que defienda ante las administracions las siguientes 
medidas: 
 
1. Que se reduzca el importe del Tributo Metropolitano a los valores del 2018. 
 
2. Que se exima del pago del Tributo Metropolitano para los ejercicios 2020 y 
2021 a todas aquellas empresas, autónomos que debido a las medidas antiCovid 
han tenido que cerrar sus locales sin poder facturar con normalidad así como a 
los trabajadores en situación de ERTE o de desempleo. 
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3. Que, aunque la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 153.1 
determina que las áreas metropolitanas pueden establecer un recargo sobre el 
IBI para su financiación, se reforme esa base de cálculo y pase a ser la renta, la 
base, para que el Tributo Metropolitano sea realmente equitativo, equilibrado y 
solidario tal como indican los principios generales de actuación de la propia Área 
Metropolitana, en el artículo 1.4 de la Ley del Área Metropolitana. 
 
4. Que se redacte un plan de inversiones real, calendarizado o incluirlo en el PDI 
(Plan Director de Infraestructuras) 2020- 2030 que se encuentra en proceso de 
aprobación, para garantizar un nivel de servicios equivalentes en todos los 
municipios del Área Metropolitana de Barcelona, que resuelva los desequilibrios 
de las infraestructuras existentes. 
 
5. Que se elabore un Plan de Financiación de Transporte Público, real, concreto, 
seguro, que garantice la financiación suficiente de las infraestructuras de 
transporte, presentes y futurasevitando parches y por tantoque suponga la 
eliminación del Tributo Metropolitano. 
 
6. Que se impulse un plan que incluya a todas las administraciones para eliminar 
duplicidades administrativas, organismos innecesarios, subvenciones con 
escaso control, etc. 
 
7. Que este acuerdo se publique en los medios de comunicación locales y se 
comunique a las administraciones públicas implicadas. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. 
Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez 
Triano i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vuit vots. Voten en contra l’alcaldessa 
Sra. Pilar Díaz Romero i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. 
Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña 
Estévez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. 
Javier Giménez González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín 
Maestre, Sra. Claudia Acebrón Morales, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores 
Castro Leiva, és a dir tretze vots. 
 
La moció es rebutja per majoria absoluta. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff
80808176241b2701771489ffba0053 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff80808176241b2701771489ffba0053
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/221_video_210120.mp4?session=ff80808176241b2701771489ffba0053
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I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou 
hores i trenta minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la present acta, 
que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 
 
   
 


