
 

 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 19 d’octubre 
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 21 de 
setembre de 2021 

 

2 Decrets corresponents al mes de setembre de 2021  

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin   

4 Informació de la Presidència  

5 Declaració institucional de suport a l’illa de La Palma  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

6 Donar compte de la modificació del Pla anual de control 
financer de l’exercici 2021 elaborat per la Intervenció 
General – Intervenció 

2020/F030100/8129 

7 Donar compte de l’aprovació del Pla anual de control 
financer de l’exercici 2022 elaborat per la Intervenció 
General – Intervenció 

2021/F030200/7819 

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 8/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2021 – Intervenció 

2021/F010402/8170 

9 Proposta d’acord d’adjudicació del contracte d’obra 
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques – Compra Pública 

2020/D050300/4813 

10 Proposta d’acord d’adjudicació de la licitació 
“Subministrament d’un aplicatiu per a la gestió de l’arxiu 
únic i dels serveis d’assistència _ngreso i preservació 
digital” – Compra Pública 

2021/J020100/1038 

11 Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets 
afectats per l’execució del projecte constructu d’obres de 
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5147, entre 
el trencant de Corts i Camós – Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/7557 



 

 

12 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats _ngresos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona  - Xaloc 

2021/A030100/5234 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

13 Aprovació de l’acta de tancament de subvencions no 
justificades del Pla de Monuments 2021 – Monuments 

2021/X020301/6016 

14 Aprovació inicial de diverses Bases del Servei de 
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona – 
Cooperació Cultural 

2021/X020100/6811 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

15 Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni 
d'encàrrec de gestió entre el Departament de d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona per a la gestió del Servei d'intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès, CN/4060 - Acció Social 

2021/D060103/7491 

16 Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni 
d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona per a la gestió del Servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l'Alt 
Empordà, CN/4061 - Acció Social 

2021/D060103/7493 

17 Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni 
d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona, signat el 21 de desembre de 2020, per a la 
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca 
del Gironès, CN/4062 - Acció Social 

2021/D060103/7494 

18 Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni 
d'encàrrec de gestió entre el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona per a la gestió del Servei d'acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i 
per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, CN/4059 
- Acció Social 

2021/D060103/7495 

19 Aprovació de la pròrroga i modificació del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre el Departament de 
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona, relatiu a la gestió integral del Centre de dia per 

2021/D060103/7701 



 

 

a gent gran Les Bernardes de Salt, CN/3987 - Acció 
Social 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

20 Aprovació de l'acord de partenariat del projecte LIFE 
AgroForAdapt - Medi Ambient 

2020/X020100/8230 

21 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions de la Diputació de Girona per a 
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de 
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del 
territori - Medi Ambient 

2021/X020100/7988 

22 Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de la Jonquera 
per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la 
carretera GI-500 - Xarxa Viària 

2021/D030400/6759 

JUNTA DE PORTAVEUS 

23 Moció del grup de la CUP per a la protecció del Ter 2021/A040100/8200 

24 Moció del grup del PSC per a la reforma integral de la 
Casa de Cultura i del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz 

2021/A040100/8213 

25 Mocions d'urgència  

26 Precs i preguntes  

 
Girona, 14 d’octubre de 2021 


