
 

 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 23 de 
novembre 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 19 
d'octubre de 2021 

2021/A010101/8803 

2 Decrets corresponents al mes d'octubre de 2021 2021/A010101/8803 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin 

 Decret núm. 2021/3609 de data 5/11/2021. Aprovar 
ocupació efectiva de les obres que consten transcrites 
a l’informe del cap del centre gestor d’Enginyeria i 
plànols adjunts del lot 1b) FEDER-Vies Verdes, i posar-
les en servei d’ús públic. 2021/X020304/8099 

 

2021/A010101/8803 

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis legals de pagament, de conformitat amb la 
Llei 15/2010 de 5 de juliol, corresponent al segon 
trimestre de 2021 - Tresoreria 

2021/F030100/5062 

6 Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis legals de pagament, de conformitat amb la 
Llei 15/2010 de 5 de juliol, corresponent al tercer trimestre 
de 2021 - Tresoreria 

2021/F030100/8523 

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, 
corresponent al tercer trimestre de 2021 - Tresoreria 

2021/F030100/8536 

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 l'Organisme Autònom 
Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, 

2021/F030100/5063 



 

 

corresponent al segon trimestre de 2021 - Tresoreria 

9 Autoritzar la concertació d'una operació d'endeutament 
aprovada per acord de l'Assemblea General del Consorci 
de les Vies Verdes de Girona, de data 7 d'octubre de 
2021 - Tresoreria 

2021/F021300/8389 

10 Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a la seva adaptació a 
l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021 
aplicables a la Diputació de Girona i a les entitats del seu 
sector públic subjectes a funció interventora - Intervenció - 
Control Intern 

2021/D030700/8703 

11 Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a les despeses i 
obligacions, aplicables als ens locals adherits al Servei 
d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals 
- Intervenció - Control Intern Ens Locals 

2021/X020200/7969 

12 Aprovació del Manual de normes i procediments que 
estableixen els criteris a seguir per l'entitat, recollits en el 
pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l'administració local, aplicable als ens locals adherits al 
Servei d'Assistència a l'òrgan interventor de les Entitats 
Locals - Intervenció - Assistència en Control Intern Ens 
Locals 

2021/X020204/8579 

13 Aprovació de l'inventari de béns i drets del Consorci de 
les Gavarres - Patrimoni i Expropiacions 

2021/J010100/7599 

14 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
reguladores del procediment de concessió directa de 
subvencions per a despeses municipals extraordinàries 
del Servei d'Assistència i Cooperació Municipal - 
Assistència i Cooperació als Municipis 

2021/X020100/8339 

15 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a 
estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de 
les polítiques d'habitatge - Habitatge 

2021/X020100/8163 

16 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
i consells comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica - 
Habitatge 

2021/X020100/8166 



 

 

17 Aprovació inical de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials 2022 - Habitatge 

2021/X020100/8182 

18 Aprovació inicial de la modificació de les bases de les 
subvencions per a l'adquisició d'habitatges destinats a 
polítiques socials 2022  - Habitatge 

2021/X020100/8186 

19 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a polítiques de foment de la participació ciutadana 
2022 - Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència 

2021/X020100/8252 

20 Aprovar el projecte modificat núm. 1 del titulat "Modificat 
via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i la 
Vall de Bianya (Garrotxa)" - Servei d'Enginyeria -Protecció 
Civil 

2021/X020304/7443 

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

2021/A030100/5234 

22 Aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona al 
Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública 
de Catalunya (PCM - DIPLOCAT), dels seus estatuts i de 
l'aportació econòmica de l'exercici 2021 - Gabinet de 
Presidència 

2021/A080100/5034 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

23 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals – Comunicació Cultural 

2021/X020100/8608 

24 Aprovació inicial de les bases rguladores de subvencions 
per a edicions d’interès local editades per ajuntaments – 
Comunicació Cultural 

2021/X020100/8603 

25 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals – Comunicació Cultural 

2021/X020100/8613 

26 Aprovació inicial de les bases 3specifiques reguladores de 
subvencions per al Foment de produccions editorials – 
Comunicació Cultural 

2021/X020100/8604 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 



 

 

27 Autorització i disposició de la despesa a favor de SUMAR 
per fer front als costos addicionals generats per la COVID-
19 durant els períodes compresos entre els mesos de 
juliol i desembre de 2020 i  maig i juny de 2021 - Acció 
Social 

2021/D060103/8292 

28 Aprovació de l'addenda de pròrroga per a l'any 2022 del 
conveni d'encàrrec a mitjà propi a SUMAR per a la gestió 
del Centre de dia les Bernardes - Acció Social  

2021/D060103/8285 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

29 Aprovació inicial de les bases reguladores de les 
subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions 
en 4specif forestal i de prevenció incendis forestals – Medi 
Ambient 

2021/X020100/8080 

30 Aprovació inicial de les bases 4specifiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació del patrimoni natural per a consorcis gestor 
d’espais d’interès natural i ajuntaments – Medi Ambient 

2021/X020100/8462 

31 Aprovació inicial del projecte de condicionament d’un tram 
de la ctra. GIV-5235, entre PK 0+175 i el final, tm Maià de 
Montcal – Xarxa Viària 

2021/K010401/8611 

32 Aprovació inicial del  projecte Eixampla i millora rasant i 
drenatge tram ctra. GIV-6228, del Pont del Príncep a 
Vilamalla – Xarxa Viària 

2021/K010401/8612 

JUNTA DE PORTAVEUS 

33 Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig 
al projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona i de 
priorització del TAV a Reus i Girona 

2021/A040100/8858 

34 Moció del grup del PSC amb motiu del dia 25 de 
novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la 
Violència vers les Dones 

2021/A040100/8859 

35 Mocions d'urgència  

36 Precs i preguntes  

 
Girona, 18 de novembre de 2021 


