
 

 

 
JBN/svd 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació que tindrà lloc el proper dimarts, 
ddiiaa  19 de març 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 19 de febrer de 2019. 
 
2. Decrets corresponents al mes de febrer de 2019. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 

• PLE125/000005/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de 
Presidència núm. 425, de data 19-2-19, de designació de representants de la 
Diputació de Girona a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya. (Exp. 
2019/1640) 

• PLE125/000006/2019-PPRES; Proposta Presidència; Resolució de 
Presidència núm. 566, de data 4-3-19, d’aprovació del text del compromís 
nacional pel desplegament de fibra òptica entre la Generalitat de Catalunya i 
les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. (Exp. 2019/2125) 

 
4. Informació de la Presidència. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 
5. PLE125/000017/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per 
l'expropiació derivada del projecte d'obres del Condicionament del tram entre 
PK 0+10 i PK 0+870 i marge dret entre PK 0+100 i PK 0+200 de la ctra. GIV-
6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. (Exp. 2018/8275) 

 
6. PLE125/000019/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Donar compte de la modificació del Pla anual de control 
financer de l'exercici 2019  elaborat per la Intervenció General. (Exp. 
2017/5149) 

 
7. PLE125/000024/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost general 
de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis 
adscrits de l'exercici 2018. (Exp. 2019/1039) 

 



 

 

8. PLE125/000029/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per la 
Intervenció General, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l'entitat 
local contràries a les objeccions efectuades. (Exp.2019/2474) 

 
9. PLE125/000031/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe 30/2018 emès per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als acords i resolucions contraris 
a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015 
(Exp.2019/1441) 

 
10. PLE125/000018/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; Servei 

d’Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació inicial de les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona, per al foment de 
projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines. (Exp. 
2019/2214) 

 
11. PLE125/000020/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
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. CN/3892 (Exp. 
2019/2098) 

 
12. PLE125/000021/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya, del 
Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills comarca del Gironès. CN/3893 (Exp. 
2019/2099) 

 
13. PLE125/000022/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec gestió amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya,  del Servei tècnic 
punt de trobada ciutat de Figueres i comarca Alt Empordà. CN/3894 (Exp. 
2019/2100) 

 
14. PLE125/000023/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya, 
Servei tècnic punt trobada comarca Gironès. CN/3895 (Exp. 2019/2101) 

 
15. PLE125/000025/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la 
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Intervenció 
Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves 
filles i fills comarca Gironès. CN/3896 (Exp. 2019/2405) 

 
16. PLE125/000026/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la 
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic Punt de 
Trobada a la comarca del Gironès. CN/3897 (Exp. 2019/2413) 



 

 

 
17. PLE125/000027/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitjà propi, de la 
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei d'Acolliment i 
Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i 
filles a la comarca Gironès. CN/3898 (Exp. 2019/2414) 

 
18. PLE125/000028/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Presidència (001): Aprovació del conveni d'encàrrec a mitja propi, de la 
Diputació de Girona a SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de 
Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà. CN/3899 (Exp. 
2019/2416) 

 
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
19. PLE125/000023/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Medi Ambient 

(014): Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de l'Estany de 
Banyoles. (Exp. 2019/2455) 

 
20. PLE125/000022/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Aprovació de la segona addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona i els ajuntaments afectats, pel cofinançament i les condicions d’execució 
i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques 
gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. (Exp. 2107/1414) 

 
21. PLE125/000024/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació definitiva del projecte d'obres del Condicionament d'un tram de 
la ctra. GIV-6701 de Bordils a Corçà per Madremanya terme municipal de 
Monells, i aprovació inicial relació de béns i drets afectats per l'expropiació 
forçosa (Exp. 2018/8401) 

 
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVER N 

 
22. PLE125/000006/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions per als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a 
polítiques socials. (Exp: 2019/2419) 

 
23. PLE125/000005/2019-DCICLHB; Dictamen CI Coop Local Habitatge i Bon 

Govern; Habitatge (028): Modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials. (Exp. 2019/2327) 

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

BENESTAR 
 
24. PLE125/000002/2019-DCICENTEB; Dictamen Comissió Informativa CENTEB; 

Cooperació Cultural (017): Aprovació del conveni regulador de la subvenció de 
la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Girona, relatiu a les obres de reforma i 
adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art [Modern i 
Contemporani] de Girona. (Exp. 2019/1384) 

 



 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
25. PLE125/000002/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups CUP i 

ERC, de rebuig a la presència de l'exèrcit a l'Expojove 2019. (Exp. 2019/3018) 
 
26. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
 
 
27. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
Girona, 14 de març de 2019 


