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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 996 

 
 
 

Número:996   
Caràcter: Extraordinària urgent 
Data: 1 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 12.30 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/5901 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Declaració d’urgència de la sessió d’acord amb el que disposa l’art. 113.1.a del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 18 de juny de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 25 de juny de 
2019 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Declaració d’urgència de la sessió d’acord amb el que disposa l’art. 113.1.a 

del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals 

 
A proposta de la Presidència s'acorda per unanimitat el caràcter urgent d'aquesta 
sessió de la Junta de Govern, tot això de conformitat amb el que preveu l'art. 46.2.b 
de la Llei de bases de règim local, en relació amb els articles 79, 112.4 i 113.1.a del 
Reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 
 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

del dia 18 de juny de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 25 de 
juny de 2019 

 
D’acord amb el que disposa l’article 56.1, del Reglament d’organització funcionament i 
règim Jurídic de les entitats locals, el motiu d’aquesta sessió extraordinària i urgent de 
la Junta de Govern d’aquesta Diputació és l’aprovació de l’esborrany de les últimes 
actes de les sessions ordinària del dia 18 de juny de 2019 i extraordinària i urgent del 
dia 25 de juny de 2019. 
 
Per això, la Junta de Govern, a proposta de la Presidència, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern d’aquesta 
Diputació que tingué lloc el dia 18 de juny de 2019 i de la sessió extraordinària i 
urgent del dia 25 de juny de 2019, de les quals tots els assistents han rebut una 
còpia. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 12.35 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El president El secretari general 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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