
 

 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 20 de 
juliol 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 15 de juny 
de 2021 

 

2 Presa de possessió del càrrec de diputat per part del 
senyor Lluís Amat i Batalla 

 

3 Donar compte de la modificació del grup polític Esquerra 
Republicana de Catalunya a la Diputació de Girona, dels 
seus integrants, presidència i portaveus 

2021/A010101/6699 

4 Decrets corresponents al mes anterior  

5 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMARTIVES 

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

6 Donar compte al Ple de l'assignació de la dotació 
econòmica dels grups polítics de la Diputació de Girona 
corresponent a l'exercici 2020 - Gabinet de Presidencia 

2019/A020300/7007 

7 Aprovació definitiva del compte general de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2020 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2021/F010600/3182 

8 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
CVV 3SC 2/2021 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/6420 

9 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
3SC 1/2021 del pressupost de l'organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (Xaloc) de l'exercici 2021 - 
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/6508 

10 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 6/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/6495 

11 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 7/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/6551 

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

2021/F010402/6496 

13 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 2021/F010402/6522 



 

 

3SC 7/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

14 Aprovació definitiva i inici de l'expedient expropiatori de la 
relació de propietaris, béns i drets afectats en el Tram 1 
del projecte constructiu d'obres de Condicionament de 
dos trams de la carretera GIV-6219, de la C-31 a 
Vilamalla per Siurana, entre el PK 0+236 fins al PK 1+450 
i entre el PK 1+898 fins al PK 2+506 - Patrimoni i 
Expropiacions 

2020/J020200/9153 

15 Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets 
afectats per l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de 
Sant Esteve de Guialbes - Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/6257 

16 Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets 
afectats per l'execució del projecte constructiu d'obres de 
condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226 de l'N-
II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (TM Garrigàs) - 
Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/5815 

17 Aprovació inicial de les bases reguladores per participar a 
la tercera edició dels premis Projecta't - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 

2021/X020100/6131 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

18 Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi 
Joves Fotògraf(e)s - Centre de la Imatge - Inspai 

2021/X020100/2863 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

19 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per al desenvolupament de bones 
pràctiques agràries al massís de les Gavarres - Medi 
Ambient 

2021/X020100/6382 

20 Aprovació del conveni de cessió a la Diputació de Girona 
de la carretera del monestir de Sant Pere de Rodes al 
Port de la Selva - Xara Viària 

2021/D030400/3502 

JUNTA DE PORTAVEUS 

21 Moció dels grups Independents de la Selva i Tots per 
l'Empordà sol·licitant la modificació de la Llei de Bombers 
estatal 

2021/A040100/6740 

22 Moció del grup de la CUP per ajudar els municipis a 
adaptar els cementiris a la normativa en matèria de 
llibertat religiosa 

2021/A040100/6782 

23 Mocions d'urgència  

24 Presa de coneixement de la renuncia al càrrec de 
diputada, de la senyora Laia Pèlach i Saget 

2021/A010101/6699 

25 Precs i preguntes  

 
Girona, 15 de juliol de 2021 


