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Acta de sessió del Ple de la Diputació de Girona

Identificació de la sessió

Núm.: 11
Caràcter: ordinari
Data: 16 de novembre de 2010
Horari: de 12.00 a 14.15 h
Lloc: saló de sessions de la Diputació de Girona

Assistents

[nom i cognoms], president
Diputats i diputades:
[nom i cognoms]
[nom i cognoms]
[nom i cognoms]
[...]
[nom i cognoms], interventor
[nom i cognoms], secretari

Absents

[nom i cognoms] (s’ha excusat d’assistir-hi)
[nom i cognoms]

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació dels decrets del mes anterior
3. Informació de la Presidència

Assumptes  procedents  de la  Comissió  Informativa  de    Règim Econòmic  i  Noves  
Tecnologies

4. Dictamen sobre l’aprovació inicial del segon expedient de crèdit extraordinari del
pressupost de 2010
5.  Dictamen  sobre  l’acceptació  de  delegacions,  acordades  per  diversos
ajuntaments,  de  determinats  ingressos  de  dret  públic  municipals  a  favor  de  la
Diputació
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Assumptes procedents de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Cultural i
d’Acció Social

6. Dictamen sobre les normes generals per a la subvenció de préstecs als municipis
de la demarcació de Girona
7. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la darrera
sessió ordinària del Ple, que va tenir lloc el 19 d’octubre de 2010. S’aprova l’acta de
la sessió anterior sense esmenes i per unanimitat.

2. Informació dels decrets del mes anterior

El president  informa dels  decrets  de la  Presidència del  mes d’octubre de 2010,
numerats de l’1 al 265 i, de manera expressa, dels decrets següents:

• Decret núm. 38, de 5 d’octubre de 2010, sobre [...]
• Decret núm. 215, de 26 d’octubre de 2010, sobre [...]
• [...]

3. Informació de la Presidència

El president informa els diputats assistents sobre els assumptes següents:

Assistència a actes representatius

A Livorno,  jornada  «Il  ruolo  del  Consiglio  nella  governance  degli  enti  locali
d’Europa»
A Lleida, fira de turisme i degustació Girona Viva!
A Ripoll, actes commemoratius del mil·lenari del nomenament de l’Abat Oliva
[...]

Reunions de treball

Comissió Assessora del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Consell del Patronat Catalunya Món
Patronat de la Fundació de l’Auditori Palau de Congressos de Girona
Comitè executiu de l’Associació Catalana de Municipis
Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació
[...]
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Assumptes  procedents  de  la  Comissió  Informativa  de  Règim  Econòmic  i  Noves
Tecnologies

4. Dictamen sobre l’aprovació inicial del segon expedient de crèdit extraordinari
del pressupost de 2010

El president presenta la proposta de la Comissió Informativa de Règim Econòmic i
Noves Tecnologies, que literalment diu: «S’aprova inicialment el segon expedient de
crèdit extraordinari del pressupost de despeses de la Diputació de Girona, finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i a les baixes de diferents partides del
pressupost de despeses, d’acord amb el detall següent: [...]».

5.  Dictamen  sobre  l’acceptació  de  delegacions,  acordades  per  diversos
ajuntaments, de determinats ingressos de dret públic municipals a favor de la
Diputació

«S’aprova l’acceptació de les delegacions acordades pels plenaris dels ajuntaments
que es detallen més avall, a favor de la Diputació de Girona, de les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
municipals que tot seguit s’especifiquen: [...]».

Assumptes  procedents  de  la  Comissió  Informativa  de  Cooperació  Local,  Cultural  i
d’Acció Social

6.  Dictamen  sobre  les  normes  generals  per  a  la  subvenció  de  préstecs  als
municipis de la demarcació de Girona

El president presenta la proposta de la Comissió Informativa de Cooperació Local,
Cultural i d’Acció Social, que literalment diu: «La proposta se sotmet a votació i,
amb 14 vots a favor i 12 vots en contra, s’aproven les normes generals que regiran
la  concessió  de préstecs subvencionats  i  finalistes  a favor  dels  municipis  de la
demarcació de Girona, en el marc dels convenis de col·laboració que s’estableixin
amb les entitats bancàries corresponents».

7. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau

[rúbrica] El president

[rúbrica]




