
Pl. 7/20 
 
 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI JUNY 
 

1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre 
la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la 
seva activitat industrial a Catalunya. 
 

2.  Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en 
commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’Orgull LGBTI. 
 

3.  Aprovació, si escau, de l’acta número 6/20, corresponent a la sessió 
ordinària de data 20 de maig de 2020. 
 

4.  Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí per a la prestació mancomunada del servei de 
deixalleria. 

 
El 25 de maig de 2017 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la 
prestació mancomunada del servei de deixalleria d’àmbit metropolità. 
 
Si bé la col·laboració s’entén amb caràcter indefinit, la vigència del conveni 
s’exhauria en un termini de tres anys, comptadors des de la data de la seva 
signatura.  
 
Es proposa al Ple prorrogar la seva vigència fins el 31 de desembre de 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

 
6. Dictamen que proposa donar compte del Pla de Reincorporació en el 

procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19. 
 
La situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària de la COVID-19 ha suposat 
que l’Ajuntament hagi hagut d’adoptar tot un seguit de mesures de prevenció, de 
protecció i organitzatives orientades a la garantia de la prestació dels serveis 
declarats essencials, que van començar amb el decret d’Alcaldia de data 16/3/20, 
amb la finalitat de salvaguardar la salut i de garantir simultàniament l’adequada 
prestació dels serveis públics municipals, descrits com a essencials al decret de 
l’estat de alarma, imprescindibles per a la ciutadania, i amb els objectius de vetllar en 
tot moment per la salut i el benestar de totes les persones treballadores de 
l’organització i de col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries en 
prendre mesures per frenar la propagació de la COVID-19. 

Una de les mesures aprovades, amb l’objectiu de contenir el contagi de la malaltia, 
va ser la de donar als empleats i empleades municipals preferència al teletreball, 
sempre amb caràcter voluntari. Era tot un repte que hem superat gràcies a 
l’arquitectura informàtica de l’Ajuntament i la col·laboració del conjunt de les 
persones de l’organització. 

Correspon ara determinar d’una forma organitzada i planificada les actuacions que 
han de permetre recuperar gradualment l’activitat presencial a l’Ajuntament, amb la 
incorporació progressiva del personal als centres de treball, sempre en funció de les 
indicacions de les autoritats sanitàries i els plans i activitats aplicables a cada fase, 
per la qual cosa es dona compte al Ple del Pla de Reincorporació, en el procés de 
desescalada del confinament. 

 

7. Dictamen que dona compte de l’Informe de Gestió en relació a les 
actuacions portades a terme per fer front a l’emergència sanitària i social 
provocada per la COVID-19. 
 

La situació d’emergència sanitària i social ocasionada per la COVID-19 ha comportat 
l’adopció per part de l’Ajuntament d’Esplugues d’un conjunt de mesures 
extraordinàries i urgents per fer front a les seves conseqüències. 
 
Des del dia 14 de març, data en què el Govern d’Espanya va decretar l’estat 
d’alarma, l’Ajuntament va aprovar un paquet de mesures, amb caràcter urgent, per 
garantir tant el compliment de la normativa supramunicipal com la prestació dels 
serveis bàsics municipals, l’atenció i protecció de les persones, la seguretat i la 
prevenció en el àmbit intern i tot acompanyant la ciutadania en el procés d’adaptació 
al confinament. 



 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la gestió realitzada per 
l’Ajuntament en relació a les actuacions portades a terme amb motiu de l’emergència 
provocada per la pandèmia COVID-19, des que es va decretar l’estat d’alarma per 
part del Govern de Espanya. 

 
Resum conjunt, punts 8 i 9: 
 

8. Dictamen que proposa la modificació de  l'Ordenança fiscal núm. 16 
reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa. 
 

9. Dictamen que proposa la modificació de  l'Ordenança fiscal núm. 19, 
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, en relació a la taxa pel 
mercat de pagès del parc agrari del baix Llobregat. 

 
Es proposa la modificació:  
 

a) de l'Ordenança fiscal núm. 16  reguladora de  la taxa per l'ocupació amb taules 
i cadires (terrasses bars i restaurants) i   
 

b) de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora, entre d’altres, de la taxa per 
parades del mercat de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat 
 

Introduint en les dues ordenances una disposició transitòria on s'estableixi que des 
del dia 14 de març fins al dia 31 d'agost del 2020 no serà d'aplicació la taxa que es 
regula en cadascuna d'aquestes ordenances fiscals. 
 

 
10. Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de modificació de 

crèdit del Pressupost Municipal de la Corporació. 
 
La  modificació de crèdits proposada afecta a despeses ordinàries i a despeses 
d’inversió per un import total d’1.235.696,28 €. Se suplementen crèdits ja existents 
per valor de 968.130,43 € i s’habiliten crèdits extraordinaris per import de  
267.565,85  €. 
 
Les baixes de crèdits  equivalen a la quantitat de  844.072,85 € per la qual cosa 
l’augment net de despesa dona un resultat de 351.623,43  €. 
 
 
 
 
 



Aquest augment net de crèdit es finança de la següent manera: 
 

• Amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general procedent de la 
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019, per un import de 
242.903,43 €. 

• Amb subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per import de 
108.720,00 € per atendre despeses derivades de la COVID-19. 

L’objectiu d’aquest expedient és redistribuir els crèdits per a despesa vigents en el 
pressupost municipal en vigor, per tal d’adaptar-los a la realitat a què ens hem vist 
abocats per la situació de pandèmia motivada per la COVID-19. D’una banda, 
aquesta situació ha comportat la paralització de moltes de les activitats culturals, 
esportives, etc. previstes i, d’altra banda, han aparegut noves necessitats, 
fonamentalment en els àmbits de Benestar Social, Prevenció de la Salut i Promoció 
Econòmica. 
 
 

11. Dictamen que dona compte de la resolució de l'Alcaldia per fer front a 
l'emergència social i sanitària provocada per la COVID-19. 

 
L' única resolució adoptada en aquesta matèria ha estat el decret referit a l'aprovació 
d'indemnització de l'empresa contractista de l'Escola Bressol La Mainada 
  
 

MOCIONS 
 
 
7/20.-  Moció del Grup Municipal Republicà, en nom del Jovent Republicà 

d’Esplugues, per declarar Esplugues de Llobregat com a ciutat lliure de 
racisme. 

 
S’annexa moció. 
 
8/20.-  Moció del Grup Municipal Republicà per resoldre l’aprovació de la 

Declaració de Béns Culturals d’Interès Local de l’Inventari del Patrimoni 
Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat. 

 
S’annexa moció. 
 
9/20.-   Moció del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem per impulsar un 

model públic i de qualitat a les residències i en l'atenció a la gent gran 

S’annexa moció. 



10/20.- Moció del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem per garantir la 
igualtat d'oportunitats en l'educació i pal·liar l'emergència educativa 
generada per la COVID-19 

S’annexa moció. 

11/20.- Moció del Grup Municipal Ciutadans per preservar i fer efecctiva la 
conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació 
provocada per la crisi de la COVID-19 

 
S’annexa moció. 
 
12/20.- Moció 12/20 del Grup municipal del PSC per demanar al Govern 

Generalitat que aixequi la suspensió d’ajuts per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge 
habitual. 

 
S’annexa moció. 

 

 


