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ORDRE DEL DIA 
 
De la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació que tindrà lloc el proper dimarts, 
ddiiaa  16 d'octubre de 2018   aa  lleess  12 h del migdia ,, al saló de sessions d’aquesta 
Diputació: 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 18 de setembre de 2018. 
 
2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2018 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LA PRESIDÈNCIA 
 
5. PLE119/000007/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei d’intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves 
filles i fills a la comarca del Gironès. 

 
6. PLE119/000008/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 

 
7. PLE119/000009/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i 
filles a la comarca del Gironès. 

 
8. PLE119/000010/2018-PPRES; Proposta Presidència: Conveni entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de punt de 
trobada a la comarca del Gironès. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 

 
9. PLE119/000089/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 8/2018 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2018. (Exp. 
2018/8252) 

 



 
10. PLE119/000087/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les despeses i obligacions, 
aplicable als ens locals adherits al Servei d'Assistència en l'exercici del control 
intern. (Exp. 2018/8263) 

 
11. PLE119/000088/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i obligacions, aplicable a la 
Diputació de Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció 
interventora. (Exp. 2018/5138) 

 
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
12. PLE119/000036/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 

(014): Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració amb l'empresa Llet 
Nostra Alimentària, SL per a l'explotació de la imatge de la nova granja model 
de Monells. (Exp. 2017/3923) 

 
13. PLE119/000037/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració 
amb l'Ajuntament de Sils pel cofinançament i les condicions d'execució i 
lliurament de la millora de l'enllumenat públic exterior municipal. (Exp. 
2016/976) 

 
14. PLE119/000038/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de 
Camprodon pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una 
xarxa de calor alimentada amb biomassa. (Exp.2016/909) 

 
15. PLE119/000039/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de 
Palafrugell pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una 
xarxa de calor la zona esportiva municipal. (Exp.2016/1002) 

 
16. PLE119/000040/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament 
d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa. (Exp.2016/973) 

 
17. PLE119/000041/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Roses 
pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una xarxa de calor 
alimentada amb biomassa. (Exp.2016/982) 

 
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVER N 

 
18. PLE119/000001/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Habitatge (028): Aprovació bases específiques reguladores de 
subvencions per als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials. (Exp. 2018/8205) 

 



 
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, E SPORTS I 

BENESTAR 
 
19. PLE119/000002/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla. 
(Exp. 2018/7520) 

 
20. PLE119/000001/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines. (Exp. 2018/8183) 

 
21. PLE119/000003/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de l'ordenança 
reguladora dels preus públics per a l'avaluació i la diagnosi del funcionament 
dels sistemes informàtics per a ajuntaments. (Exp. 2018/6780) 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
22. PLE119/000018/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció conjunta dels 

grups polítics presents a la Diputació de Girona, de suport a les persones 
afectades per l'estafa d'iDental. (Exp. 2018/8348) 

 
 
 
23. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
 
 
24. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 


