
 

 

 
JBN/svd 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació que tindrà lloc el proper dimarts, 
ddiiaa  19 de novembre 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 17 d’octubre de 2019, i de l’esborrany de l’acta 
de la sessió extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 15 d’octubre de 2019. 

 
2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2019. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 

• PLE136/000028/2019-PPRES; Proposta president: Ratificació del decret núm. 
2019/2683 de data 14-10-19, de nomenament de representants al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. (Exp. 2019/7662) 
 

4. Informació de la Presidència. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMI CA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

 
5. PLE136/000042/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte de l'aprovació del Pla anual de 
control financer de l'exercici 2020 elaborat per la Intervenció General (Expedient 
2019/7978) 

 
6. PLE136/000045/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament. (Expedient 2019/4625)    

 
7. PLE136/000043/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona. (Expedient 2019/5459)  

 
8. PLE136/000040/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autorització de 
l'exercici d'una activitat privada compatible a un diputat amb dedicació exclusiva 
de la Corporació. (Expedient 2019/7834) 

 



 

 

9. PLE136/000056/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovació de la modificació de 
l'Ordenança general de subvencions. (Expedient 2019/7968) 

 
10. PLE136/000046/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Habitatge (028): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. (Expedient 2019/8026) 

 
11. PLE136/000047/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Habitatge (028): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió 
de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal. (Expedient 2019/8025) 

 
12. PLE136/000048/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Habitatge (028): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges 
destinats a polítiques socials. (Expedient 2019/8024) 

 
13. PLE136/000049/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Habitatge (028): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges 
destinats a polítiques socials. (Expedient 2019/8027) 

 
14. PLE136/000051/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; DIPSALUT: Modificació de les ordenances fiscals vigents de 
Dipsalut. (Expedient 2019/2228) 

 
15. PLE136/000052/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; XALOC: Modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació de Xaloc. (Exp. 2019/982) 

 
16. PLE136/000053/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres 
(Expedient 2019/1027) 

 
17. PLE136/000055/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; XALOC: Aprovació de la revisió de complements específics del 
personal de XALOC en determinats llocs amb funcions equiparables als de la 
Diputació de Girona, amb l'increment del 0,3% del fons addicional de la massa 
salarial. (Expedient 2019/974) 

 
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
18. PLE136/000059/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la modificació del Pla de serveis d'assistència en 
matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. (Expedient 2016/1089) 

 
19. PLE136/000060/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la modificació del Pla de serveis d'assistència en 
matèria de conservació del patrimoni natural. (Expedient 2017/8940) 



 

 

 
20. PLE136/000063/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Modificació del Pla de serveis per al foment de l'eficiència, 
l'estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal i altres energies 
renovables a les comarques gironines. (Expedient 2019/7504) 

 
21. PLE136/000064/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni 
natural per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural i Ajuntaments. 
(Expedient 2019/7901) 

 
22. PLE136/000061/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona als ajuntaments en el marc del programa "Del pla a l'acció". 
(Expedient 2019/7910) 

 
23. PLE136/000062/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de 
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori. (Expedient 
2019/7898) 

 
24. PLE136/000066/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions 
de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d'incendis forestals. (Expedient 2019/7911) 

 
25. PLE136/000067/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions 
de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny. (Expedient 2019/7957) 

 
26. PLE136/000065/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als 
ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. 
(Expedient 2019/7916) 

 
COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

 
27. PLE136/000005/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec a 
mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, SL, per al Servei d'intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves 
filles i fills a la comarca del Gironès, CN/3896. (Expedient 2019/7101) 

 
28. PLE136/000006/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec a 
mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, SL, per a la gestió del Servei 
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, CN/3897. (Expedient 
2019/7102) 

 



 

 

29. PLE136/000007/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec a 
mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, SL 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 del Gironès, CN/3898. (Expedient 2019/7103) 

 
30. PLE136/000008/2019-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni d'encàrrec a 
mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, SL, per a la gestió del Servei 
tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà, 
CN/3899. (Expedient 2019/7104) 

 
COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I E DUCACIÓ 

 
31. PLE136/000052/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'addenda al conveni de 
transferència del dolmen de la Cova d'en Daina de Romanyà de la Selva a favor 
del Consell Comarcal del Baix Empordà, per al quadrienni 2020-2023. 
(Expedient 2019/7500) 

 
32. PLE136/000053/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'addenda al conveni de 
transferència dels Banys Àrabs de Girona a favor del Consell Comarcal del 
Gironès, per al quadrienni 2020-2023. (Expedient 2019/7557) 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
33. PLE136/000003/2019-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup PSC 

per tenir un Pla estratègic de mobilitat elèctrica a la Diputació de Girona. 
(Expedient 2019/8176) 

 
34. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
 
 
35. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
Girona, 14 de novembre de 2019 


