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ORDRE DEL DIA 
 
 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació que tindrà lloc el proper dimarts, 
ddiiaa  7 de maig de 2019   aa  lleess  12,30 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 16 d’abril de 2019. 
 
2. Decrets corresponents al mes d’abril de 2019. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 
5. PLE127/000047/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 2/2019 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2019 (Exp. 
2019/4574) 

 
6. PLE127/000048/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Figueres, en relació 
amb el projecte de construcció de la via verda a l'entorn de la carretera C-31 
entre Vilamalla i Figueres. (Exp. 2019/4569) 

 
7. PLE127/000044/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases reguladores i la 
convocatòria, de l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE) 2020-2023 (Exp. 2019/4470) 

 
8. PLE127/000045/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons 
d'activitat econòmica de la demarcació de Girona. (Exp. 2019/3469) 

 
9. PLE127/000046/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament. (Exp. 2019/4625) 



 

 

 
10. PLE127/000049/2019-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 i altres. (Exp. 
2019/4674) 

 
11. PLE127/000050/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

XALOC: Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de 
l'organisme, i de la modificació de l'organigrama de XALOC amb motiu d'una 
reestructuració organitzativa. (Exp. 2019/369) 

 
12. PLE127/000051/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

XALOC: Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre 
l'Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona 
i Tarragona, per a l'alienació mitjançant subhasta de béns embargats. (Exp. 
2019/4674) 

 
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
13. PLE127/000030/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Riudarenes per a la 
cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-5514, a l'Esparra. (Exp. 
2018/8210) 

 
14. PLE127/000029/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament d'Albanyà per a la cessió 
a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GI-511, de Terrades a Albanyà. 
(Exp. 2019/3433) 

 
15. PLE127/000031/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació inicial del projecte de Via verda paral·lela al condicionament de 
la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, tram entre Garrigàs i 
Arenys d'Empordà. (Exp. 2019/1635) 

 
16. PLE127/000036/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres d'eixamplament de 
diversos trams de la ctra. GIV-5241, a Batet de la Serra, i inici expedient 
d'expropiació. (Exp. 2018/7052) 

 
17. PLE127/000034/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Xarxa Viària 

(013): Aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la carretera 
GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de 
Madremanya, i aprovació de l'addenda de telecomunicacions. (Exp. 2018/7807) 

 
18. PLE127/000032/2019-DCITS; Dictamen Comissió Informativa TS; Servei 

programes europeus (029): Modificació del cofinançament de les operacions 
dels ajuntaments i altres entitats, aprovats per la Generalitat de Catalunya, 
dintre la convocatòria dels PECT. (Exp. 2016/1483) 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
19. PLE127/000003/2019-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de la 

CUP sobre l'organització territorial de Catalunya. (Exp. 2019/4674) 



 

 

 
20. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
 
 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
Girona, 2 de maig de 2019 


