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AJUNTAMENT PLE ORDINARI GENER 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 12/20, corresponent a la sessió 
ordinària de data 23 de desembre de 2020. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la renúncia al càrrec de regidor 
formulada pel senyor Julio Manuel Roldán Moreno. 
 

4. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants 
de l’Ajuntament en òrgans col·legiats. 

En compliment dels acords adoptats entre els diferents grups municipals al moment 
de designar representants de la Corporació en diversos ens i òrgans col·legiats, entre 
els quals es troba el Consell d’Administració de la Societat Municipal Mixta de 
Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat (PROGESER), resulta 
procedent renovar una part d’aquest representants, 

Per la qual cosa, es proposa: 

- Cessar el senyor Óscar Pelegrín Gil Herrando, com a representant de 
l’Ajuntament en aquesta societat, amb efectes des del dia 31 de gener de 2021. 
 

- Nomenar el senyor Jordi Figueras i Bofill, com a representant de l’Ajuntament 
en la societat,  amb efectes des del dia 1 de febrer de 2021. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. 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. 

 
El text d’aquesta Ordenança, que recordem es va produir just abans de la declaració 
de la  pandèmia per part de l’Organització Mundial de la Salut i la situació 
d'emergència de salut pública provocada per la COVID-19, inclou una disposició 
transitòria destinada a facilitar la renovació del parc mòbil, especialment en el cas de 
persones treballadores autònomes i d’activitats que requereixen una tipologia concreta 



de vehicles que es fabriquen de forma personalitzada i en relació amb els quals no 
existien estocs. 

El conjunt de mesures excepcionals per fer front a la pandèmia està comportant un 
fort impacte econòmic en molts sectors productius i està dificultant la recuperació dels 
ritmes i les capacitats productives i manufactureres, afectant, entre d’altres sectors, a 
la producció de vehicles, encara que la seva incidència és diferent en funció de la seva 
tipologia i especificitats productives. 

En aquest context, es planteja la conveniència de 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. 

La modificació a introduir no comporta la modificació substancial de l’Ordenança 
municipal vigent, ja que els elements bàsics que configuren l’Ordenança fiscal es 
mantenen inalterats, essent l’objecte de la modificació únicament apaivagar els 
efectes de la crisi sanitària i econòmica derivada de la propagació de la COVID-19. 

Per la qual cosa, es proposa al Ple: 

1.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança, de forma que els 
terminis a partir dels quals produirà efectes seran els següents, en funció de la 
categoria dels vehicles: 

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 propagació de la crisi sanitària derivada 
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. 

 
2.- Sotmetre a informació pública la modificació per termini de trenta dies hàbils, als 
efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. 
 
3.- 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. 
 

 
6. 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. 
 

El vigent contracte de 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, S.L. finalitzaria el 31 de gener d’aquest any. Tanmateix, el 
plec de clàusules administratives particulars que el regulen preveuen la possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Així, vista la sol·licitud de pròrroga presentada 
per l’empresa contractista i l’informe favorable dels serveis tècnics municipals dels dos 
Ajuntaments a la mateixa, per un any més addicional. 
 
Es proposa al Ple:  
 

- 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, S.L., pel 
període comprés entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de gener de 2022, fixant 
l’aportació municipal total per import de 17.990,80 € (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) 

 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

7. Dictamen que proposa aprovar l’increment retributiu addicional del 0,30%, 
corresponent a l’exercici 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 3.2, 
estableix el marc aplicable a l’increment de retribucions del personal al servei del sector 
públic per a 2019. 
 
I més específicament el que diu textualment: 
 
“A més, es pot autoritzar un increment addicional del 0,30 % de la massa salarial per 
a, entre d’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.”  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar el 0,30 % de la massa salarial de l’Ajuntament per un import de: 
35.187,35 €, i aprovar el seu repartiment, tenint en compte el número de places, 327. 
La quantitat corresponent a cada plaça és de 107,56 € anuals per a l’exercici 2020.  
 
Segon.- Establir que les retribucions dels càrrecs electes, per dedicació exclusiva o 
parcial, així com quanties aprovades per l'assistència efectiva a òrgans col·legiats, 
tindran un increment també addicional del 0,30 % respecte de les fixades per a l'any 
2020, respectant en tot cas els màxims legalment fixats per a aquestes retribucions. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació del complement específic o el plus lloc de treball de 
cadascun dels llocs de la Corporació, amb efectes 1 de febrer de 2021, incorporant els 
82,77 € bruts anuals que actualment es paguen en concepte “Incentiu de productivitat 
LGPE”. 

 
 

MOCIONS 
 
 
1/21.- Moció 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. 
 

S’annexa moció. 


