
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 19 d’abril 
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 ordinària del dia 15 de març de 2022 

2022/A010101/5153 

2 Decrets corresponents al mes de març de 2022 2022/A010101/5153 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin: 
 Ratificació del decret núm. 2022/1112 de data 

31-3-2022. Designar vocal al Consell d'Acció 
Exterior i de Relacions amb la Unió Europea – 
2022/A020102/4611 

 Ratificació del decret núm. 2022/1306 de data 
11-4-2022. Aprovar esmena acord Ple 15-3-
2022, contracte enllumenat públic – lot 2 (Sant 
Joan de les Abadesses) 2021//D050300/1537 

 

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Donar compte dels informes de control financer definitius 
realitzats durant l’exercici 2021 – Intervenció 

2022/F030100/2994 

6 Donar compte informe resum dels resultats del control 
intern de l’exercici 2021 de la Diputació de Girona – 
Intervenció 

2022/F030200/671 

7 Donar compte del decret d’aplicació de l’increment de 
retribucions del personal al servei de Xaloc 
corresponents a 2022 previst a la Llei 22/2021 – Xaloc 

2022/A030100/5180 

8 Donar compte del decret d’aplicació de l’increment de 
retribucions del personal al servei de Dipsalut 
corresponents a 2022 previst a la Llei 22/2021 -  
Dipsalut 

2022/A030100/5170 

9 Donar compte del decret d’aprovació de l’increment 2% 
retribucions personal laboral Conservatori any 2022 – 
Conservatori de Música Isaac Albéniz 

2022/A030100/5181 

10 Donar compte de l’aprovació de l’increment 2% 
retribucions personal Consorci d’Aigües d’acord amb la 
LPGE 2022 – Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 

2022/A030500/5185 



11 Donar compte de l’aprovació de  l’aplicació de 
l’increment de les retribucions del personal del Consorci 
de les Gavarres per al 2022 i actualització RLT i de 
l’instrument d’ordenació del personal directiu – Consorci 
de les Gavarres 

2022/A030500/5186 

12 Donar compte del decret d’aplicació de l’increment de 
retribucions del personal del Consorci de les Vies 
Verdes corresponents a 2022 – Consorci de les Vies 
Verdes 

2022/A030500/5184 

13 Aprovació inicial de la modificació de l’annex 
d’inversions del pressupost de la Diputació de Girona i 
del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per a 
l’exercici 2022 – Intervenció 

2022/F020900/4872 

14 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari  DI 
3CE 2/2022 del pressupost de l’organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l’exercici 2022 – Intervenció 

2022/F010401/4937 

15 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
DI 3SC 1/2022 del pressupost de l’organisme autònom 
de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l’exercici 2022  - Intervenció 

2022/F010402/4939 

16 Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l’execució del projecte d’obres de 
condicionament d’un tram de la GIV-5147 entre el 
trencant de Corts i Camós i iniciar l’expedient 
d’expropiació – Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/7557 

17 Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l’execució del projecte d’obres de 
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5235 de 
l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el final 
(TM Maià de Montcal) – Patrimoni i Expropiacions 

2022/J020200/758 

18 Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l’execució de les obres del projecte 
d’Eixampla i millora de la rasant i el drenatge d’un tram 
de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a 
Vilamalla – Patrimoni i Expropiacions 

2022/J020200/948 

19 Aprovació de la modificació de la plantilla i la Relació de 
Llocs de Treball de la Diputació de Girona pel 2022 – 
Organització i RRHH Corporatiu 

2022/G010101 /4210 

20 Aprovació de la modificació de la relació de Llocs de 
Treball del Conservatori de Música 2022 – Organització i 
RRHH Corporatiu 

2022/G010105/5028 

21 Aprovació de la inclusió de la Diputació de Girona com a 
soci nat a la Asociación Española de Municipios de 
Montaña, l’aprovació els seus estatuts i de l’aportació 
econòmica de la quota d’adhesió – Gabinet de 
Presidència 

2022/A080100/2074 

22 Acceptació de la delegació acordada per diversos 2022/A030100/237 



Ajuntaments de determinats ingresos de dret públic a 
favor de la diputació de Girona i altares. – Xaloc 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

23 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a l’adquisició d’equips amb tecnologia 
RFID per a la gestió de biblioteques – Biblioteques 

2022/X020100/5085 

24 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a les obres de reforma, millora i 
manteniment d’equipaments de lectura pública – 
Biblioteques 

2022/X020100/5086 

25 Aprovació inicial de les bases de subvencions per a la 
redacció de plans de ciutat, programes funcionals, 
projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i 
executiu) per a biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública – Biblioteques 

2022/X020100/5087 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

26 Aprovació del text modificat del Pla de Serveis 
d'assistència als ajuntaments per a la Transició 
Energètica i Acció Climàtica - Medi Ambient 

2021/X020204/9541 

27 Aprovació de la modificació del Pla de Serveis 
d'assistència en matèria de conservació del patrimoni 
natural  - Medi Ambient 

2017/X020100/8940 

28 Aprovació del conveni de cessió d'un tram de la 
carretera GIV-5041, de Pont de Molins a Boadella, a 
l'Ajuntament de Boadella i les Escaules - Xarxa Viària 

2021/D030403/8944 

29 Aprovació inicial del projecte d'extensió de la 
infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 
fins a Brunyola - Xarxa Viària 

2022/K010401 /4131 

30 Aprovació inicial del projecte d'extensió de la 
infraestructura de la xarxa de fibra òptica des d'Urtx fins 
al Vilar d'Urtx - Xarxa Viària 

2022/K010401 /4135 

31 Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un 
tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far 
d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK 1+642 - 
Xarxa Viària 

2021/K010401 /7991 

JUNTA DE PORTAVEUS 

32 Moció dels grups IdS i TxE per al restabliment del cos 
d'efectius professionals dels serveis de prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments 365 dies l'any a 3 parcs 
de bombers de la província de Girona 

2022/A040100/5253 

33 Moció del grup de la CUP per a la redacció del catàleg 
de camins i carreteres d'interès paisatgístic de les 
comarques gironines 

2022/A040100/5354 

34 Moció del grup del PSC perquè la Diputació inclogui en 
el  catàleg de serveis una Oficina Tècnica d'atenció de 
projectes vinculats als fons Next Generation UE 

2022/A040100/5416 



35 Mocions d'urgència  

36 Precs i preguntes  

 
Girona, 12 d’abril de 2022 


