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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones.  

 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 2/17, corresponent a la sessió 
ordinària de data 15 de febrer de 2017. 
 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

4. Donar compte dels comptes aportats pels grups municipals i ordenar la 
publicació dels fulls resum de la comptabilitat de cada grup municipal. 

 
En compliment del que s’estableix al codi de Bon Govern, i previ el recordatori que 
es va efectuar a principis del mes de febrer, és procedent elevar al Ple, a efectes del 
seu coneixement, la comptabilitat dels diferents grups municipals, així com el full 
resum que ha de ser objecte d’incorporació al Portal de Transparència. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

5. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat sol·licitada per 
una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada.  

 
Ha estat sol·licitada autorització de compatibilitat per part d'una funcionària que 
ocupa el lloc de treball de Tècnic/a de Protocol, per tal d'efectuar una activitat 
privada de comercialització i formació en equipaments mèdics.  
 
Atesa la naturalesa reglada d'aquests actes, que no existeix cap conflicte 
d'interessos i que la funcionària s'ha compromès a respectar el seu horari i 
dedicacions actuals, l'informe jurídic i la proposta són estimatoris.  
 
 



6. Dictamen que proposa donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 392 
de 24/02/17 d'aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de 
l'exercici 2016.  

 
Es proposa donar compte del Decret núm. 392 de 24 de febrer de 2017, relatiu a 
l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2016. 
 
Els aspectes més rellevants de la liquidació són: 
 
- Resultat pressupostari ajustat: 10.881.478,10 € 

 
- Romanent de tresoreria: 21.570.547,20 €, dels quals 2.884.159,92 € 

corresponent a romanent de tresoreria afectat: 3.816.807,03€ a provisió per 

saldos de dubtós cobrament i 14.869.580,25 € a romanent de tresoreria per a 

despesa general. 

 
- Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: 

S’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de 

finançament de 9.196.519,15 €. 

 
- Sostenibilitat financera: El volum de deute viu a 31/12/16 és de 

19.360.419,69€, que representa un 40,96% dels ingressos ordinaris del 2016.  

 
D’altra banda, la Corporació ha disminuït el seu endeutament net amb entitats 
financeres durant l’exercici 2016 en 733.477,96 €. 
 

- Regla de despesa: L’augment de la despesa computable a l’exercici de 2016 

ha estat del -1,46%, no superant el límit de l’1,8% que estableix la normativa. 

 
- Drets de difícil o impossible recaptació: Per aplicació dels criteris establerts 

pel Ple Municipal de 18 de febrer de 2015. Els drets de difícil o impossible 

recaptació importen 3.816.807,03 €. 

 
Per últim, es dóna compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions 
financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen. 

 
 

7. Dictamen que proposa el reconeixement d’obligacions derivades de 
despeses realitzades en passats exercicis econòmics. 

 
Reconèixer les obligacions derivades d’una factura d’import total de 3.000 € 
corresponent a despeses realitzades en l’exercici econòmic del 2015 i registrada 
a l’Ajuntament en data 08/06/16.  



Reconèixer les obligacions derivades de 40 factures per un import total de 
37.577,15 €, que han tingut entrada en el registre de factures de l’Ajuntament 
amb posterioritat al 31 de desembre de 2016, data del tancament comptable de 
l’exercici, per la qual cosa, malgrat contenir despeses del passat exercici, caldrà 
imputar-les al pressupost de 2016. 
 
Imputar l’import de les esmentades obligacions a les partides pressupostàries 
corresponents a l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 

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

crèdits del pressupost municipal en vigor. 
 

La modificació de crèdits que es proposa afecta a la despesa d'inversió, i suposa 
un increment net de la despesa de 339.040,50 € sense alterar l'anivellament dels 
ingressos i despeses pressupostàries. 
 
 
En concret es modifica el crèdit per tal de poder executar els següents projectes: 
 

 Reforma vestidors camp de futbol El Molí, amb un pressupost de 

798.081,00 €. 

 Rehabilitació vorera Avinguda Països Catalans, amb un pressupost de 

200.000,00 €. 

El finançament d’aquesta nova despesa se efectua de la següent manera: 
 

 Baixa del crèdit disponible per l’adquisició de La Baronda, fins un import 

de 599.040,50 €. 

 Subvenció de la Generalitat de Catalunya dins el programa “Pla de Barris 

Can Vidalet” fins un import de 399.040,50 €. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania 2017-2021  

 
L’Ajuntament ha elaborat el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 2017-
2021 realitzant una revisió d’objectius i una avaluació de les accions del II Pla 
d’Igualtat. Aquest III Pla d'Igualtat parteix d'una avaluació i d'un treball transversal 
comunitari que recull un model de ciutat basat en la convivència, el benestar i la 
qualitat de vida de les persones. 



 
El III Pla d'Igualtat s'estructura entorn a les següents línies estratègiques: 

 
1. Compromís amb la Igualtat de gènere. 
2. Acció contra la violència masclista. 
3. Drets i qualitat de vida de les dones. 
4. Reformulació dels treballs i dels temps. 
5. Reconeixement del lideratge i la participació. 

 
Tot el procés d’avaluació i d’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania ha estat realitzat amb el suport  metodològic i tècnic de l’Oficina de les 
Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania 2017 – 2021 de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 
 
 
 

MOCIONS 
 

6/17.- Moció dels grups municipal del PSC, ICV-MES-AS, CE, CUP, C’S i la 
regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en 
favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial. 

S’annexa moció. 

7/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana - Gent per Esplugues 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’establiment d’un 
protocol d’engalanament de la ciutat durant els dos períodes festius 
locals. 

S’annexa moció. 

8/17.- Moció del grup municipal C's de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per al compliment dels requisits exigits per la normativa de 
trànsit en matèria de idioma de les inscripcions i indicacions de les 
senyals de trànsit. 

S’annexa moció. 

 


