
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 17 de 
maig 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 19 d'abril de 2022 

2022/A10101/6403 

2 Decrets corresponents al mes d'abril de 2022 2022/A10101/6403 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin  

4 Informació de la Presidència  

5 Declaració Institucional de suport a la pagesia, i a les 
zones afectades per les gelades de l'abril del 2022 

2022/A10101/6403 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

6 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de l’informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de la Diputació de Girona, 
Dipsalut, Conservatori de Música I. Albèniz, Consorci de 
les Vies Verdes, Consorci de les Gavarres i Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona,  corresponent al primer 
trimestre de 2022 – Tresoreria  

2022/F030100/6268 

7 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de 
juliol, de l’informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament l’Organisme Autònom Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona, 
corresponent al primer trimestre de 2022 – Tresoreria 

2022/F030100/6270 

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
CVV 3SC 1/2022 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l’exercici 2022 – Intervenció – 
Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/6331 

9 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit XA 
3SC 1/2022 del pressupost de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC) de l’exercici 2022 – 
Intervenció – Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/6295 

10 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 4/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010401/4790 

11 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 5/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 

2022/F010401/6294 



l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos 

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

2022/F010402/4791 

13 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 4/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010402/6425 

14 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 6/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010401/6424 

15 Rectificació de l’inventari general de la Diputació a 
31/12/2021 – Patrimoni i Expropiacions 

2022/J010200/2 

16 Aprovació de la massa salarial del personal laboral de la 
Diputació de Girona i de les seves entitats dependents pel 
2022 – Organització i RRHH Corporatiu 

2022/G010101 
/5192 

17 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a la 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 

2022/X020100/5493 

18 Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de 
llocs de treball de Dipsalut per al 2022 – Dipsalut 

2022/A050100/6439 

19 Acceptació de la delegació acordada per diversos 
ajuntaments de determinats 2ngresos de dret públic a 
favor de la Diputació de Girona – Xaloc 

2022/A030100/237 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

20 Aprovació inicial de les bases reguladores dels premis als 
esportistes gironins d'esports individuals que participen en 
competicions federades - Servei d'Esports 

2022/X020201/6321 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

21 Autorització i disposició de la despesa dels sobrecostos 
ocasionats per la COVID-19 en la gestió del Centre de dia 
Les Bernardes (juliol-desembre 2021) - Gabinet de 
Presidència 

2021/D060103/9585 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

22 Aprovació de la modificació de l'Addenda del Projecte 
Bicitranscat - Medi Ambient 

2018/X020100/6384 

JUNTA DE PORTAVEUS 

23 Moció que presenta el grup de la CUP per tal d'incorporar 2022/A040100/6567 



el crim d'ecocidi en el Tribunal Penal Internacional 

24 Moció que presenta el grup del PSC sobre l'impuls i 
millora del sistema de Formació Professional 

2022/A040100/6568 

25 Moció dels grups JxCat i ERC en suport al dret 
d'autodeterminació del poble sahrauí 

2022/A040100/6620 

26 Mocions d'urgència  

27 Precs i preguntes  

 
Girona, 12 de maig de 2022 


