
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 19 de 
juliol 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 21 de juny de 2022 

2022/A010101/7797 

2 Decrets corresponents al mes de juny de 2022 2022/A010101/7797 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin  

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Donar compte al Ple de l'assignació de la dotació 
econòmica dels grups polítics de la Diputació de Girona 
corresponent a l'exercici 2021 - Gabinet de Presidència 

2019/A020300/7007 

6 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 7/2022 de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/7159 

7 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 6/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2022 - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/7649 

8 Aprovació definitiva del compte general de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2021 - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010600/3911 

9 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 7/2022 de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/7799 

10 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 8/2022 de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - 
Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/7849 

11 Donar compte al Ple de l'informe d'avaluació anual del Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per 
l'any 2021 - Secretaria General 

2022/D030101/7256 

12 Aprovar l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions 
de la Diputació de Girona per l'any 2022 - Secretaria 
General 

2022/D030101/6442 

13 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l'expropiació motivada per l'execució del 
projecte d'obres del condicionament d'un tram de la 
carretera GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del 
pont del Manol fins al PK 1+642 i inici de l'expedient 

2022/J020200/2905 



d'expropiació forçosa - Patrimoni i Expropiacions 

14 Modificació del Pla de Serveis del departament de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Girona - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local 

2019/X020100/6594 

15 Aprovació inicial de les bases reguladores per participar a 
la quarta edició dels premis Projecta't, de mentoria per a 
emprenedors de la demarcació de Girona - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 

2022/X020100/7568 

16 Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del 
Conservatori de Música Isaac Albéniz - Conservatori de 
Música Isaac Albéniz 

2022/A050100/7718 

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

2022/A030100/237 

18 Aprovació de la modificació de l'ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
de la Diputació de Girona - Xaloc 

2022/A050200/7855 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

19 Aprovació inicial de dues bases reguladores de 
subvencions del Servei Cooperació Cultural i Educació, als 
municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de 
Girona per al finançament de les ZER i les escoles 
municipals (Annex 1); i per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines 
(Annex 2) – Cooperació Cultural 

2022/X020100/7228 

20 Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs dels 
Programes Pedagògics i Divulgatius “Això Pinta Bé” – 
Cooperació Cultural 

2022/X020100/7786 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

21 Aprovar adhesió de la Diputació al Consorci de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya - Medi Ambient 

2022/A080100/3978 

22 Aprovació inicial de les bases reguladores de les 
subvencions de la Diputació de Girona per a la realització 
de projectes dins del Parc Natural del Montseny - Medi 
Ambient 

2022/X020100/7645 

23 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per a actuacions en matèria forestal i de 
prevenció d'incendis forestals - Medi Ambient 

2022/X020100/7545 

24 Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mieres, pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament de lainstal·lació d’una caldera de 
biomassa i xarxa de calor als equipaments esportius 
municipals, cofinançat pel FEDER - Programes Europeus 

2016/X020200/1005 



25 Aprovació de l’addenda al conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, pel cofinançament i les 
condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa i xarxa de calor al nucli de Bonmatí, 
cofinançat pel FEDER - Programes Europeus 

2016/X020200/1004 

26 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Darnius, pel cofinançament i les condicions d'execució i 
lliurament de la instal·lació d'una caldera de biomassa i 
xarxa de calor a l'escola de Darnius, cofinançat pel FEDER 
- Programes Europeus 

2016/X020200/959 

27 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Caldes de Malavella, pel cofinançament i les condicions 
d'execució i lliurament de la instal·lació d'una caldera de 
biomassa i xarxa de calor als equipaments esportius 
municipals, cofinançat pel FEDER - Programes Europeus  

2016/X020200/964 

28 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Vilademuls pel cofinançament i condicions d'execució i 
lliurament de la instal·lació d'una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al CEIP municipal de Sant Esteve de 
Guialbes, cofinançat pel FEDER - Programes Europeus 

2022/X020100/7804 

29 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Figueres pel cofinançament i condicions d'execució i 
lliurament de la instal·lació d'una caldera de biomassa i 
xarxa de calor a l'escola municipal Salvador Dalí, 
cofinançat pel FEDER - Programes Europeus 

2022/X020100/7805 

30 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament 
d'Aiguaviva pel cofinançament i condicions d'execució i 
lliurament de la instal·lació d'una caldera de biomassa i 
xarxa de calor a les escoles noves i velles municipals, 
cofinançat pel FEDER - Programes Europeus 

2022/X020100/7824 

31 Aprovació del conveni de cessió d'un tram sobrer carretera 
GIV-5273, de Joanetes i Coll de Bracons, a l'Ajuntament 
de la Vall d'en Bas - Xarxa Viària 

2022/D030403/6988 

JUNTA DE PORTAVEUS 

32 Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació 
de Girona obri una línia de subvencions als ajuntaments 
per a l'anàlisi i la configuració de mapes d'equipaments 
d'ensenyament infantil  

2022/A040100/7856 

33 Moció que presenta el grup de la CUP per a l'eficiència i 
l'estalvi energètic a la Diputació de Girona 

2022/A040100/7857 

34 Mocions d'urgència  

35 Precs i preguntes  

 
Girona, 14 de juliol de 2022 


