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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MAIG 
 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 6/19 i 7/19, corresponents a la 
sessió ordinària de 24 d’abril i a la sessió extraordinària de 28 d’abril de 
2019, respectivament. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del 
PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center 
a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57. 
 

Es tracta d’un document de Modificació del Pla General Metropolità, promogut per 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, i de l’Hospital del mateix nom, que té per 
objecte, bàsicament, connectar el Pediàtric Càncer Center, amb l’actual Hospital 
Sant Joan de Déu, mitjançant una passera, amb la finalitat d’establir sinèrgies i fer ús 
dels recursos físics ja existents a l’Hospital.  
 
Es proposa al Ple la seva aprovació inicial. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

4. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2019, a data 31 de març 
de 2019. 

 
Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març de 
2019.   
 
 
 



Execució dels ingressos 
 
• S’ha liquidat un 29,43% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 40,25%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 44,36% dels previstos, dels quals 
s’ha recaptat el 36,52 %.  
 
Execució de les despeses 
 
• S’ha reconegut un 12,30 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 94,38%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 17,58%, del qual s’ha pagat el 
96,65%.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats 
 
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen 
un 15,44% respecte a les pendents a 1 de gener de 2019.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 93,21%  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019.  
 
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2019, ascendeixen a 
17.123.908,10€. 
 
Endeutament 
 
A 31 març de 2019, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 18.510.442,74€. 
L’estimació, a 31 de desembre de 2019, del deute viu de l’Ajuntament (tenint en 
compte el capital a amortitzar fins aleshores i els préstecs pendents de disposar en 
el 2019 per finançar inversions, equival a la suma de 17.719.192,43€ que representa 
un 40,65% dels ingressos liquidats en l’exercici 2018, molt inferior a allò contemplat 
per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament. 
 
 

5. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat per a 
l’exercici d’una activitat de caràcter docent universitari.   
  

Reconèixer a una funcionària lletrada interina de la plantilla d'aquesta Corporació la 
compatibilitat per a l'exercici d'una activitat docent a la Universitat Oberta de 
Catalunya, i es compromet a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i 



a no participar en assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 

 
 
 

MOCIONS 
 

08-19 Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per reservar un espai de l'àmbit públic destinat a la memòria de Na Neus 
Català. 

S’annexa moció. 

 

09-19 Moció PDeCAT sobre la condemna i rebuig a l'afusellament i crema 
simbòlica del president Puigdemont. 

S’annexa moció. 

 


