
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 15 de 
març de 2022, 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 anterior, que va tenir lloc el dia 15 de febrer de 
2022 

2022/A010101/2831 

2 Decrets corresponents al mes de febrer de 2022 2022/A010101/2831 

3 Ratificació de les Resolucions que ho requereixin: 
 Decret número 2022/604  de data 22-2-2022. 

Designar vocal suplent al Consell de Salut de la 
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. 
2022/A020102/2027  

 Decret número 2022/778 de data 3-3-2022. 
Designar vocal al consell de Biblioteques, en 
representació de la Diputació de Girona 
2022/A020102/2576 

 

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Donar compte de la liquidació del pressupost general de 
la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i 
dels consorcis adscrits de l'exercici 2021 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010700/483 

6 Donar compte de l'Informe anual relatiu a les resolucions 
adoptades pel president de l'entitat local contràries a les 
objeccions efectuades i de les principals anomalies en 
matèria d'ingressos de conformitat amb l'art. 15 RCI - 
Intervenció-Control Intern 

2022/F030100/2730 

7 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 2/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/2538 

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/2539 

9 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 3/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 - Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/2798 

10 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 2/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 

2022/F010402/2804 



 
l’exercici 2022 - Intervenció–Comptabilitat i Pressupostos 

11 Acceptació de l’encàrrec de gestió del servei d’assistència 
en gestió expropiatòria formulat pel Consorci d’Aigües de 
la Costa Brava de Girona – Patrimoni i Expropiacions 

2022/X020204/2292 

12 Aprovació de la declaració institucional, al més alt nivell, 
del compromís de lluita contra el frau de la Diputació de 
Girona i del seu sector institucional, i l'adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació 
pública i al Codi ètic del servei públic – Assisència i 
Cooperació als Municipis 

2022/D030102/2837 

13 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a inversions municipals en cementiris, any 2022 – 
Assistència i Cooperació als Municipis 

2022/X020100/2550 

14 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
Fons econòmic de caràcter extraordinari - Assistència i 
Cooperació als Municipis 

2022/X020100/2438 

15 Aprovació de l’Avanç de Planejament del Pla Especial 
Autònom de les Vies Verdes de Girona – Servei 
d’Arquitectura 

2022/X020304/2414 

16 Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – Servei d’Arquitectura 

2022/X020100/2543 

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

2022/A030100/237 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

18 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya,  
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, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2429 

19 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, 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, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2428 

20 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del 
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2430 

21 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Dep. 
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, del 
Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del 
Gironès, 2022 - Acció Social 

2022/D060103/2431 



 
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

22 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea, pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat  públic 
exterior del municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/944 

23 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Pals pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/853 

24 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Sils pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/976 

25 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Caldes de Malavella pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat  públic 
exterior del municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/862 

26 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Sarrià pel cofinançament i les condicions d’’execució i 
lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior del 
municipi - Programes Europeus 

2016/X020200/1425 

27 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Santa Coloma 
de Farners per regular les condicions del contracte 
“Caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Sant 
Salvador d’Horta i al pavelló municipal La Nòria” - 
Programes Europeus 

2016/X020200/1277 

28 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Vilobí d'Onyar 
per regular les condicions del contracte “Caldera de 
biomassa i xarxa de calor al CEIP, la llar d’infants i el 
pavelló municipals" - Programes Europeus 

2016/X020200/908 

29 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Campdevànol 
per regular les condicions del contracte “Caldera de 
biomassa i xarxa de calor al pavelló municipal Mercè 
Guix" - Programes Europeus 

2016/X020200/1342 

30 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Cassà de la 
Selva per regular les condicions del contracte “Caldera de 
biomassa i xarxa de calor a  la piscina i al pavelló triple 
municipals" - Programes Europeus 

2016/X020200/983 

31 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Fontanals de 
Cerdanya per regular les condicions del “Caldera de 
biomassa i xarxa de calor per a l’edifici de l’ajuntament, un 
habitatge municipal i futura biblioteca" - Programes 
Europeus 

2016/X020200/977 

32 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de la Jonquera per 
regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa 

2016/X020200/987 



 
i xarxa de calor per al camp de futbol i al pavelló de la 
zona esportiva municipal" - Programes Europeus 

33 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Sant Hilari 
Sacalm per regular les condicions del contracte “Caldera 
de biomassa i xarxa de calor per als edificis municipals de 
can Blat, can Rovira, la Biblioteca, la Casa de Cultura i el 
Museu de Les Guilleries" - Programes Europeus 

2017/X020300/2883 

34 Aprovació del segon conveni amb l'Aj. de Bordils per 
regular les condicions del contracte “Caldera de biomassa 
i xarxa de calor al CEIP municipal" - Programes Europeus 

2016/X020200/1208 

JUNTA DE PORTAVEUS 

35 Moció del grup de la CUP de compromís amb l'ús i la 
promoció del català 

2022/A040100/3071 

36 Moció del grup del PSC per garantir els serveis bancaris 
dels gironins i gironines a tots els municipis 

2022/A040100/3082 

37 Mocions d'urgència  

38 Precs i preguntes  

 
 
Girona, 10 de març de 2022 


