
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 21 de 
juny 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 17 de maig de 2022 

2022/A010101/7247 

2 Presa de possessió del càrrec de diputat per part del 
senyor Joaquim Rodríguez Vidal 

 

3 Donar compte de la modificació del grup polític Grup 
Socialista de la Diputació de Girona, dels seus integrants, 
presidència i portaveus 

2022/A020300/7325 

4 Decrets corresponents al mes de maig de 2022 2022/A010101/7247 

5 Ratificació de les resolucions que ho requereixin 

• Ratificació del decret núm. 2022/1805, de data 17-
05-2022. Aprovar ocupació efectiva obres i plànols 
adjunts del lot 1 a) FEDER-Vies Verdes, i posar- les 
en servei d'ús públic - 2022/D030101/9440 

 

6 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

7 Donar compte al Ple de l'informe de control permanent de 
la Intervenció General d'avaluació del compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 
general de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 - 
Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010700/6262 

8 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari  CG 
3CE 01/2022 del pressupost del Consorci de les Gavarres 
de l'exercici 2022 - Intervenció-Comptabilitat i Presupostos 

2022/F010401/7089 

9 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit  CG 
3SC 01/2022 del pressupost del Consorci de les Gavarres 
de l'exercici 2022 - Intervenció-Comptabilitat i 

2022/F010402/7090 



Pressupostos 

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

2022/A030100/237 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

11 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques 
agràries a la província de Girona - Medi Ambient 

2022/X020100/7187 

12 Aprovar reajustar les anualitats del cofinançament del 
PECT, per l'any 2022 - Programes Europeus 

2019/X020200/7372 

13 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de la Selva de Mar per a la cessió a 
l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-6121 - 
Xarxa Viària 

2022/D030403/3696 

14 Aprovació inicial projecte de condicionament d'un tram de 
la ctra. GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, 
entre el PK 0+100 i 1+190, amb via verda - Xarxa Viària 

2022/K010401/6081 

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

2022/K010401/4131 

JUNTA DE PORTAVEUS 

16 Moció que presenta el grup de la CUP per a l'estudi de la 
desigualtat de la distribució de la renda a comarques 
gironines 

2022/A040100/7373 

17 Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació 
garanteixi l'arrelament de les persones als municipis a 
través de projectes vinculats a la bioeconomia o a 
l'economia circular 

2022/A040100/7397 

18 Mocions d'urgència  

19 Precs i preguntes  

 
Girona, 16 de juny de 2022 


