
 

 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 21 de 
setembre de 2021, a les 12:00 h, 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 de juliol 
de 2021 

 

2 Presa de possessió del càrrec de diputada per part de la 
senyora Marta Guillaumes Pibernat 

 

3 Donar compte de la modificació del grup polític 
Candidatura d’Unitat Popular a la Diputació de Girona, de 
la seva integrant, presidencia i portaveu. 

2021/A010101/7254 

4 Decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2021  

5 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

6 Informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del 
moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, 
dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits 
del 1r semestre vençut de l'exercici 2021, així com de la 
informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació a 
l'execució del pressupost referida al 2n trimestre de 2021 
- Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010700/6622 

7 Aprovació inicial del crèdit extraordinari DG 3CE 8/2021 
del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 
2021 - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010401/7420 

8 Rectificació de l'inventari general de la Diputació de 
Girona a 31/12/2020 - Patrimoni i Expropiacions 

2021/J010100/113 

9 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats, i inici de l'expedient d'expropiació forçosa 
derivat de l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a 
Garrigàs - Patrimoni i Expropiacions  

2021/J020200/5815 



 

 

10 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats i inici de l'expedient d'expropiació forçosa 
derivat de 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 

11 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats i inici de l'expedient d'expropiació forçosa 
derivat de l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de 
Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - 
Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/4169 

12 Aprovació inicial de les bases unificades del Departament 
PIDEL anualitat 2022 - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local 

2021/X020100/7197 

13 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 

14 Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs 
dels Programes Pedagògics i Divulgatius "Això Pinta Bé"  
- Cooperació Cultural 

2021/X020100/6739 

15 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per a la restauració i conservació 
d'immobles d'interès patrimonial - Monuments 

2021/X020100/7441 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

16 Autorització disposició de la despesa a favor de SUMAR, 
SL amb relació als sobrecostos generats per la COVID-19 
en la gestió del Centre de dia Les Bernardes de Salt, 
període gener-abril 2021 - Acció Social 

2021/D060103/6951 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

17 Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la 
Diputació de Girona 2020-2023 - Medi Ambient 

2021/D030101/6400 

18 Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Camprodon, 
per la instal·lació de xarxes de calor cofinançades pel 
FEDER - Servei de Programes Europeus  

2016/X020200/909 

19 Aprovació d'un conveni de cessió a l'Ajuntament 
d'Agullana d'un tram urbà de la ctra. GI-504, de Terrades 

2021/D030400/6149 



 

 

a Agullana - Xarxa Viària 

20 Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-5147, entre el trencant de Corts i 
Camós - Xarxa Viària 

2021/K010401 /7412 

21 Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, PK 0+000 
a 0+340 - Xarxa Viària 

2021/K010401 /4896 

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

2021/K010401 /5794 

23 Mocions d'urgència  

24 Precs i preguntes  

 
Girona, 16 de setembre de 2021 


