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ORDRE DEL DIA 
 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 23 de 
març de 2021, a les 12:00 h, TELEMÀTICA I PER VIDEOCONFERÈNCIA, segons 
decret de Presidència núm. 2020/1886, de 6 de juliol de 2020, la qual s'entendrà 
realitzada al Saló de Sessions de la Diputació: 
 

 
Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària anterior que va tenir lloc el dia 16 de febrer 
de 2021 

2021/A010101/3150 

2 Decrets corresponents al mes anterior 2021/A010101/3150 

3 Informació de la Presidència  

4 Canvi de representant a la Fundació Privada Prudenci 
Bertrana i de vocal a la Fundació Casa de Cutura de 
Girona – Secretaria General 

2021/A010101/3150 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

COMISSIó D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

5 Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per la 
Intervenció General de la Diputació de Girona en 
compliment dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del RD 424/2017 
– Intervenció-control intern 

2021/F030100/1937 

6 Donar compte al Ple dels informes de control financer 
definitius realitzats durant l'exercici 2020 – Intervenció-
control financer 

2021/F030100/2066 

7 Donar compte al Ple de l'Informe resum dels resultats del 
control intern de l'exercici 2020 de la Diputació de Girona – 
Intervenció-control financer 

2021/F030100/2009 

8 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 2020 – Intervenció-
comptabilitat i pressupostos- 

2021/F010700/657 

9 Donar compte al Ple de l'informe relatiu a les inversions 
financerament sostenibles en l'exercici 2020 – Intervenció-
comptabilitat i pressupostos 

2021/F010700/2579 

10 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 2/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010401/2327 



 

 

11 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010402/2328 

12 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 3/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010401/3093 

13 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 2/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010402/3094 

14 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de 
treball de la DIputació de Girona pel 2021 – Organització i 
Recursos Humans Corporatius 

2021/G010105/2306 

15 Aprovar modificació del Pla de serveis d'assistència en 
matèria d'habitatge - Habitatge 

2019/X020200/7932 

16 Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de 
l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona - Dipsalut 

2021/A010301/2459 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

17 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
extraordinàries de la Diputació de Girona per a les 
despeses de funcionament i personal de les petites i 
mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de 
les comarques gironines durant la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 – Cooperació Cultural 

2021/X020100/3016 

 COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

18 Aprovació del canvi d'imputació pressupostària a l'aportació 
a l'IRTA per inversió a la Granja Monells – Medi Ambient 

2016/X020300/3788 

19 Aprovació del text de l'addenda de pròrroga al conveni per 
cofinançar el projecte Bicitranscat – Medi Ambient 

2018/X020100/6384 

20 Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Ger pel projecte 
de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic 
municipal – Programes europeus 

2018/X020300/5768 

21 Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys pel projecte de millora de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic municipal – Programes europeus 

2018/X020300/5801 

22 Aprovació inicial el projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de 
Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - Xarxa 
Viària 

2020/K010400/8148 

JUNTA DE PORTAVEUS 

23 Moció del grup de la CUP per a la realització d'una 
auditoria externa que analitzi les pràctiques masclistes i la 
discriminació de gènere a la Diputació de Girona 

2021/A040100/3470 



 

 

24 Mocions d’urgència  

25 Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Silvia 
Paneque Sureda 

2021/A010101/3150 

26 Precs i preguntes  

 
Girona, 18 de març de 2021 


