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ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació que tindrà lloc el proper dimarts, 
ddiiaa  22 de gener de 2019  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 desembre de 2018. 
 
2. Decrets corresponents al mes desembre de 2018. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 

 PLE123/000001/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de 
Presidència número 2886 de data 19-12-18, de sol·licitud al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, de pròrroga dels convenis 
d’encàrrec de gestió de diversos serveis. (Exp. 2018/9558) 

 
 PLE123/000002/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de 

Presidència número 2950 de data 31-12-18, de concessió a l'IRTA d'una 
pròrroga fins al dia 31-03-19, per completar accions previstes en el pla aprovat 
per la comissió mixta IRTA-Diputació de 16-05-18. (Exp. 2016/3788) 

 
4. Informació de la Presidència. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
 

5. PLE123/000110/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris de béns i drets 
afectats i inici expedient expropiatori derivat de l'execució del projecte 
constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GIV-5041, de 
Molins fins al nou pont la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433. (Exp.2018/7664) 

 
6. PLE123/000106/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Expropiacions: Acceptació de la cessió de terrenys de l'Ajuntament de 
Fontcoberta, per a l'execució del Projecte d'obres d'eixamplament d'un tram de 
la carretera GI-V-5132 de Banyoles a Galliners, entre els PK 0+427 i 2+727. 
(Exp. 2017/7984) 

 
7. PLE123/000001/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Recursos Humans (012): Aprovació de la derogació de l'Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places 
convocades per la Diputació de Girona i els organismes autònoms (Exp. 
2019/13) 

 
8. PLE123/000004/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; Unitat 

Gestió de la Informació: Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 



 
de les subvencions als ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, 
entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal. 
(Exp. 2018/9588) 

 
9. PLE123/000003/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2019/70) 

 
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
10. PLE123/000002/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes 
d'especialització i competitivitat territorial del FEDER, del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, segona convocatòria prevista per a 
l'any 2019. (Exp. 2019/16) 

 
11. PLE123/000063/2018-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 

(014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions a 
les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la campanya "Del Mar als 
Cims". (Exp. 2018/9540) 

 
12. PLE123/000001/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del Conveni amb l'Ajuntament de Borrassà per a la 
cessió a la Diputació de Girona de terrenys adjacents a la carretera GIP-5219, 
de Vilafant a Borrassà. (Exp. 2018/8595) 

 
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN 

 
13. PLE123/000004/2018-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions per a actuacions per nevades. (Exp. 
2018/9553)  

 
14. PLE123/000001/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de polítiques d'habitatge. (Exp. 2019/83) 

 
15. PLE123/000002/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores de 
les subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les 
polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal. (Exp: 2019/86) 

 
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 

BENESTAR 
 
16. PLE123/000013/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions per al foment de programes i projectes educatius 
en l'àmbit de les comarques gironines. (Exp. 2018/9571) 

 



 
17. PLE123/000014/2018-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació inicial de les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona a museus i col·leccions 
de les comarques gironines per dotar-se d'equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies. (Exp. 2018/9497)    

 
18. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Girona, 17 de gener de 2019 
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