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ORDRE DEL DIA 
 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 22 de 
desembre de 2020, 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, dels esborranys de les 
actes de les sessions ordinària i extraordinària 
anteriors, que varen tenir lloc el dia 24 de novembre de 
2020 

 

2 Decrets corresponents al mes anterior  

3 Ratificació de la resolució d'aprovació destí del 0,30% 
de la massa salarial 2019 de l'organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz. Secretaria 
General  

2020/A010101/10079 

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Donar compte de l’aprovació del Pla anual de control 
financer de l’exercici 2021 elaborat per la Intervenció 
General. Intervenció-Control Financer 

2020/F030100/8129 

6 Aprovació de la Política d'identificació i signatura 
electrònica de la Diputació de Girona i del seu sector 
públic institucional. Secretaria General 

2020/H030600/9363 

7 Designar representant a la Comissió Tècnica 
d'Informació Geogràfica de l'Administració Local de 
Catalunya (CT2). Secretaria General 

2020/G030108/9958 

8 Proposta d’aprovació de l’increment del límit quantitatiu 
establert en l’article 174.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, pels imports i aplicacions pressupostàries 
destinades a la convocatòria de subvencions per a la 
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en 
l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic 
local de les entitats adherides a la XSLPE. Promoció i 
desenvolupament econòmic local 

2020/X020100/9877 



 

 

9 Aprovació de la modificació de les bases reguladores 
de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural. Assistència i Cooperació als Municipis 

2020/X020100/9761 

10 Modificació 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 

2019/X020100/8912 

11 Aprovació segona addenda pròrroga conveni Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya i Diputació de Girona, 
mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió de 
l'assessorament tècnic de supervisió de projectes. 
Assistència i Cooperació als Municipis 

2018/X020100/788 

12 Aprovació Pla de Serveis d'assistència en Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència. Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència. 

2020/X020200/9856 

13 Aprovació Bases específiques reguladores de 
subvencions per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana. Participació Ciutadana, Bon 
Govern i Transparència 

2020/X020100/9672 

14 Modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats 
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i 
entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona, per a l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal. Presidència 

2020/X020200/9938 

15 Proposta al Ple d’acceptació de la delegació acordada 
per diversos ens de determinats ingressos de dret 
públic a favor de la Diputació de Girona i altres. Xaloc 

2020/A010301/9968 

16 Ratificació de la resolució de la presidència delegada de 
XALOC de data 17 de novembre de 2020,  relativa a la 
modificació de la Relació de llocs de treball per a 2020 
de XALOC. Xaloc  

2020/A010301/9968 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

17 Aprovació inicial de les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques 
gironines. Cooperació Cultural  

2020/X020100/9844 

18 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions de la Diputació de Girona als municipis de 
fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al 
finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants 
municipals. Cooperaciò Cultural  

2020/X020100/9845 

19 Aprovació inicial de les bases reguladores de 2020/X020100/9846 



 

 

subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos 
educatius de la Diputació de Girona. Cooperació 
Cultural  

20 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona. 
Cooperació Cultural  

2020/X020100/9848 

21 Aprovació de les bases reguladores per al Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Cooperació Cultural 

2020/X020100/9842 

22 Aprovació inicial de les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines. 
Cooperació Cultural 

2020/X020100/9839 

23 Aprovació inicial de les Bases de subvencions per al 
finançament de les activitats i projectes culturals de les 
Oficines Joves. Cooperació Cultural 

2020/X020100/9840 

24 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura. 
Cooperació Cultural  

2020/X020100/9841 

25 Aprovacio de les Bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals E3. Cooperació Cultural 

2020/X020100/9838 

26 Aprovació de les Bases reguladores de subvencions per 
a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals. Comunicació Cultural 

2020/X020100/9971 

27 Aprovar les Bases reguladores de subvencions per a 
edicions dels centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals. Comunicació Cultural 

2020/X020100/9972 

28 Aprovar les Bases reguladores de subvencions per al 
foment de produccions editorials. Comunicació Cultural 

2020/X020100/9981 

29 Aprovació de les bases de subvencions per a edicions 
d'interès local editades per ajuntaments. Comunicació 
Cultural  

2020/X020100/9980 

JUNTA DE PORTAVEUS 

30 Aprovació pròrroga del conveni de col·laboració 
interadministrtiva entre el Dept. de Treball, Afers Socials 
i Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió Centre 
de dia Les Bernardes de Salt, CN/3987. Acció Social 

2020/X020200/10001 



 

 

31 Moció del grup del PSC per promoure els Plans de 
recuperació amb Fons Europeus.  

2020/A010101/10079 

32 Moció del grup de la CUP per l'impuls d'una Xarxa 
d'atenció al Sensellarisme a les comarques gironines.  

2020/A010101/10079 

33 Mocions d'Urgència  

34 Precs i preguntes  

 
 
Girona, 17 de desembre de 2020 


