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ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 16 de 
febrer 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 26 de 
gener de 2021 

 

2 Decrets corresponents al mes anterior  

3 Ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/278 de 
data 4 de febrer de 2021, de nomentament de 
representants a les Comissions Territorials del Patrimoni 
Cultural de Girona i de l'Alt Pirineu 

2021/G030108/1572 

4 Informació de la Presidència  

ASUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 
DG 3CE 1/2021 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2021 - Intervenció 

2021/F010400/1031 

6 Aprovar la modificació de les bases d'execució del 
pressupost de la Diputació de Girona per a l'exercici 
2021 - Intervenció 

2021/F010200/1531 

7 Aprovació del Pla de serveis per a la realització de les 
funcions d'assistència de secretaria-intervenció (SASI) – 
Secretaria General 

2021/X020200/360 

8 Aprovació del Pla de serveis d'assessorament i 
d'assistència jurídica als municipis de la demarcació de 
Girona – Secretaria General 

2020/X020200/9982 

9 Modificació del Pla de serveis d'assistència als òrgans 
interventors de les entitats locals – Servei d’Assistència 
als òrgans interventors de les entitats locals 

2021/X020100/1276 

10 Modificació del Pla de serveis d'assistència als municipis 
per a la gestió de cementiris i serveis funeraris – 
Assistència i Cooperació als municipis 

2018/X020200/487 

11 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a inversions municipals en cementiris, 
any 2021 – Assistència i Cooperació als municipis 

2021/X020100/1413 



 

 

12 Ratificació de l'acord de Consell Rector de Dipsalut de 
data 19 de gener de 2021, d'aprovació de la modificació 
de la relació de llocs de treball de Dipsalut per al 2021 
(exp. 2020/1704/G010101) - Dipsalut 

2021/A010301/1480 

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

2021/A010301/1480 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

14 Aprovació de la pròrroga del conveni d’encàrrec a mitjà 
propi de la Diputació de Girona a Sumar, SL per gestió 
del Centre de dia Les Bernardes de Salt (CN/3988) – 
Acció Social 

2020/X020200/10215 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

15 Modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció 
i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa 
– Medi Ambient 

2020/B070200/10277 

16 Modificació del Pla de Serveis d'Assistència als 
Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció 
Climàtica – Medi Ambient 

2021/X010100/1249 

JUNTA DE PORTAVEUS 

17 Moció del grup del PSC perquè la Diputació de Girona 
obri una lína de subvenció i suport econòmic a persones 
en règim d’autònom i microempreses del sector cultural 
de les comarques gironines per corregir els efectes de la 
crisi generada per la pandèmia de la COVID19 

2021/A040100/1869 

18 Mocions d'urgència  

19 Precs i preguntes  

 
 
Girona, 11 de febrer de 2021 


