
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 15 de juny 
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 18 de maig 
de 2021 

 

2 Decrets corresponents al mes anterior  

3 Ratificació del decret núm. 2021/1702 de 28-5-2021, 
d'aprovació de la modificació parcial de les bases per 
despeses de funcionament i personal del sector cultural 
durant la COVID 19 

2021/X020100/3016 

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 5/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/5795 

6 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 5/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/5797 

7 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 3CE 
01/2021 del pressupost del Consorci d'Aigües Costa 
Brava Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2021/F010401/5805 

8 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
3SC 01/2021 del pressupost del Consorci d'Aigües Costa 
Brava Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2021/F010402/5807 

9 Aprovació inicial de la modificació de l'annex d'inversions 
del pressupost de la Diputació de Girona per a l'exercici 
2021 i de modificació del finançament de transferències 
de capital amb recursos propis en lloc d'operacions de 
préstec - Comptabilitat i Pressupostos  

2021/F020900/5847 

10 Aprovació del Pla de Serveis d'assistència per a 
l'adequació dels ens locals a la normativa en matèria de 
protecció de dades i per a la prestació del servei de 

2021/X020204/5737 



 

 

delegat de protecció de dades - Participació Ciutadana, 
Bon Govern i Transparència 

11 Aprovar la derogació de dues ordenances de l'organisme 
autònom XALOC - Xaloc 

2021/A050200/5947 

12 Acceptar 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 

13 Estimar parcialment les al·legacions presentades a la 
modificació dels estatuts de DIPSALUT - Dipsalut 

2021/A050100/6009 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILILTAT 

14 Autoritzar l'increment dels percentatges per a les 
despeses corresponents a exercicis futurs per al 
finançament de les activitats de l'IRTA 2021-2024 - Medi 
Ambient 

2021/X020203/3309 

15 Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, 
entre PK 0+000 i 0+340 - Xarxa Viària 

2021/K010401 /4896 

16 Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes - 
Xarxa Viària 

2021/K010401 /5794 

17 Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb 
nou pont sobre el Manol - Xarxa Viària 

2020/K010400/8148 

JUNTA DE PORTAVEUS 

18 Moció del grup de la CUP per a la sobirania energètica i 
d'adhesió a l'Associació de municipis i entitats per 
l'energia pública (AMEP)  

2021/A040100/5843 

19 Moció del grup del PSC per avaluar l'oportunitat d'obrir 
línies d'ajut als Ajuntaments per consolidar i actualitzar 
l'inventari de camins rurals de les comarques gironines 

2021/A040100/6087 

20 Mocions d'urgència  

21 Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Anna 
Barnadas López 

2021/A010101/5935 

22 Precs i preguntes  

 
 
Girona, 10 de juny de 2021 


