
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 18 de 
maig 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 20 d'abril 
de 2021 

 

2 Decrets corresponents al mes anterior  

3 Ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/1441 de 
data 6 de maig de 2021, de designació de representants a  
la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya i a 
la Comissió Tècnica Desamiant-Cat 

2021/A020102/4198 

4 Informació de la Presidència  

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

5 Donar compte de l'informe de control permanent de la 
Intervenció General d'avaluació del compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici 
2020. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010700/4664 

6 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 la Diputació de Girona, de 
Dipsalut, del Conservatori de Música Isaac Albèniz, del 
Consorci de les Vies Verdes i del Consorci de les 
Gavarres, 4t trimestre 2020. Tresoreria 

2020/F030100/4830 

7 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, 4t 
trimestre 2020. Tresoreria 

2020/F030100/4832 

8 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 la Diputació de Girona, de 
Dipsalut, del Conservatori de Música Isaac Albèniz, del 
Consorci de les Vies Verdes i del Consorci de les 
Gavarres, 1r trimestre 2021. Tresoreria 

2021/F030100/5062 

9 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 2021/F030100/5063 



 

 

juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament l'Organisme Autònom Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona, 1r trimestre 
2021. Tresoreria  

10 Donar compte al Ple de l'informe d'avaluació anual del Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per 
l'any 2020. Secretaria General 

2021/D030100/5300 

11 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 
CVV 3CE 1/2021 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l'exercici 2021. Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010400/5070 

12 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
CVV 3SC 1/2021 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l'exercici 2021. Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010400/5074 

13 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 4/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/5067 

14 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 3/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos  

2021/F010402/5069 

15 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 4/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos  

2021/F010402/5368 

16 Aprovació de la massa salarial del personal laboral de la 
Diputació i entitats dependents pel 2021. Organització i 
Recursos Humans Corporatius 

2021/G010101/4171 

17 Aprovació de la modificació del Pla de Serveis del 
departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local. Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 

2019/X020100/6594 

18 Modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics 
per a la prestació de serveis i realització d'activitats 
d'ensenyaments del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz. Conservatori de Música Isaac Albéniz 

2021/A050200/5246 

19 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona i altres. Xaloc 

2021/A030100/5234 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

20 Aprovació de les bases del concurs de novel·la gràfica 
Llamps i tintes! Comunicació Cultural 

2021/X020100/5028 

JUNTA DE PORTAVEUS 

21 Moció dels grups JxCat, ERC, CUP, IdS i TxE, de la 
moció de l'AMI de suport a l'Amnistia 

2021/A040100/5306 



 

 

22 Moció del grup del PSC per a la incorporació de dues 
carreteres en la planificació de millora de la Xarxa Viària 
de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Girona 

2021/A040100/5518 

23 Mocions d'urgència  

24 Precs i preguntes  

 
 
Girona, 13 de maig de 2021 


