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ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 20 d’abril 
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 23 de març 
de 2021 

 

2 Presa de possessió del càrrec de diputat per part del 
senyor Víctor Puga López 

 

3 Donar compte de la modificació del grup polític del Grup 
Socialista de la Diputació de Girona, dels seus integrants, 
presidència i portaveus 

2021/A020300/4013 

4 Decrets corresponents al mes anterior  

5 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

6 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
3SC 01/2021 del pressupost del Consorci de les Gavarres 
de l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i 
Pressupostos  

2021/F010402/3639 

7 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
CMG 3SC 1/2021 del pressupost de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i 
Pressupostos  

2021/F010407/3831 

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DI 
3SC 1/2021 del pressupost de l’organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/4165 



 

 

9 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI 
3CE 1/2021 del pressupost de l’organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l’exercici 2021. - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos  

2021/F010401/4166 

10 Proposta d’adjudicacio del contracte mixt d’instal·lació de 
calderes de biomassa (FEDER). - Compra Pública 

2020/D050300/4307 

11 Designació de Patró de la Fundació Casa de Cultura de 
Girona. - Secretaria General 

2021/B070200/4278 

12 Aprovació d’adhesió a la Fundació Municipalista d’Impuls 
Territorial (FMIT) i aprovació dels seus estatuts. - 
Secretaria General 

2021/A030300/1539 

13 Modificació de la composició de les Comisions 
Informatives d’Acció Social, i de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació. - Secretaria General 

2019/A020102/6290 

14 Modificació de vocals en els consells rectors d’organismes 
autònoms i òrgans de govern d’ens dependents. - 
Secretaria General 

2019/B070200/6299 

15 Modificació de la relació de llocs de treball de l’organisme 
autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona. - Conservatori de Música Isaac 
Albéniz 

2021/A030100/4298 

16 Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes 
per la prestació de serveis encomanats a Xaloc. - XALOC 

2021/A050200/4364 

17 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona. - XALOC  

2021/D010100/4357 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

18 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al suport als actes commemoratius de l'antiguitat de 
les entitats esportives. B4. - Servei d’Esports 

2021/X020201/4274 

19 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
de suport als municipis per a l'organització 
d'esdeveniments esportius singulars. - Servei d’Esports 

2021/X020201/4262 

20 Aprovació inicial de les bases reguladores dels premis als 
esportistes individuals o en parella gironins que participen 
en competicions federades. - Servei d’Esports 

2021/X020201/4292 



 

 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

21 Aprovar definitivament i parcialment el projecte de 
Condicionament de dos trams de la ctra. GIV-6219. - 
Xarxa Viària Local 

2020/K010400/4978 

22 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al finançament de la implementació ODS de l'Agenda 
2030 a les capitals de comarca i als municipis de més de 
10.000 habitants de la demarcació de Girona. - Gabinet 
de Presidència 

2021/X020100/4157 

JUNTA DE PORTAVEUS 

23 Moció del grup del PSC per una línia d'ajuts als municipis 
gironins per retirar i gestionar els residus resultants 
d'abocaments incontrolats i la restauració dels espais 
naturals afectats 

2021/A040100/4742 

24 Moció del grup de la CUP per avançar cap a una mobilitat 
segura i sostenible als municipis 

2021/A040100/4743 

25 Mocions d'urgència  

26 Precs i preguntes  

 
 
Girona, 15 d’abril de 2021 


