
 
ORDRE DEL DIA 

 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 20 de 
setembre 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 19 de juliol de 
2022 

2022/A010101/8838 

2 Decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2022 2022/A010101/8838 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin  

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE PRESIDÈNCIA 

5 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 11/2022 de la Diputació de Girona de l’exercici 2022 
– Intervenció – Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/8980 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

6 Donar compte al Ple de l'execució dels pressupostos i del 
moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, 
organismes autònoms i consorcis adscrits del 1r semestre 
vençut exercici 2022, així com de la informació tramesa al 
Ministeri d'Hisenda en relació amb l'execució del 
pressupost 2n trimestre 2022 - Intervenció - Comptabilitat 
i Pressupostos 

2022/F010700/8134 

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

2022/F010401/8900 

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

2022/F010402/8882 

9 Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis per a la contractació 
conjunta esporàdica d'una caldera de biomassa i 
microxarxa en els edificis de titularitat municipal del 
municipi de Camprodon - Compra Pública 

2021/D050301/8977 

10 Aprovació de l'expedient per a l'afectació al domini públic 
de l'edifici del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la 
ciutat de Girona - Patrimoni i Expropiacions 

2022/J030100/8142 

11 Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució del 
projecte constructiu d'obres d'extensió de la 

2022/J020200/6365 



infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 
fins a  Brunyola i inici expedient expropiatori - Patrimoni i 
Expropiacions 

12 Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Girona - Secretaria 
General 

2022/A050200/8254 

13 Donar compte al Ple de l'acord d'aprovació de l'inventari 
de béns i drets de la Fundació Casa de Cultura de Girona 
- Secretaria General 

2022/A030300/8278 

14 Aprovar la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona i l'acceptació de la cessió global 
d'actius i passius de la Fundació - Secretaria General 

2022/A030300/8277 

15 Aprovació inicial de les bases reguladores de les 
subvencions per a projectes de gestió de documents i 
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2023 
- Servei d'Arxius i Gestió de Documents 

2022/X020100/8762 

16 Aprovació inicial de diverses bases reguladores de 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local (anualitat 2023) - Promoció i 
Desenvolupament Econòmica Local 

2022/X020100/8517 

17 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a 
estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de 
les polítiques d'habitatge - Habitatge 

2022/X020100/8460 

18 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
i consells comarcals per la gestió de les polítiques socials 
d'habitatge en l'àmbit comarcal - Habitatge 

2022/X020100/8461 

19 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials  - Habitatge 

2022/X020100/8462 

20 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a inversions en l'adquisició d'habitatges destinats a 
polítiques socials - Habitatge 

2022/X020100/8464 

21 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i 
consells comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica - 
Habitatge 

2022/X020100/8466 

22 Deixar sense efectes l'aprovació de l'Avanç de 
Planejament del Pla Especial Autònom de les Vies 
aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en data 15 de 
març de 2022 - Servei d'Arquitectura 

2022/X020304/2414 



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

2022/A030100/237 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

24 Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi 
Joves Fotògraf(e)s de Catalunya - Inspai, Centre de la 
Imatge 

2022/X020100/7441 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

25 Aprovació dels sobrecostos addicionals per la COVID-19 
en la gestió del centre de dia Les Bernardes de Salt per al 
període de l'1 de gener de 2022 al 18 de maig de 2022 - 
Acció Social 

2022/D060103/8079 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

26 Ratificació i aprovació inicial de la modificació dels 
Estatuts del Consorci Salines Bassegoda 2022 - Medi 
Ambient 

2022/B050100/6982 

27 Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Quart i la Delegació de la Fundació Eugènia Balcells 
Foundation per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la 
intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas - 
Medi Ambient 

2022/X020304/7762 

28 Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Riells i Viabrea i el senyor Jaume Rovira i Cusachs per 
instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas 
d'incendi forestal i servitud de pas - Medi Ambient 

2022/X020304/7764 

29 Aprovar l'adhesió de la Diputació de Girona com a 
membre col·laborador de l'Associació de Municipis i 
Entitats per l'Energia Pública (Amep) - Medi Ambient 

2022/A080100/8053 

30 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de 
conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors 
d'espais d'interès natural i Ajuntaments - Medi Ambient 

2022/X020201/8655 

31 Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Queralbs per 
a la constitució d'una reserva forestal - Medi Ambient 

2022/X020201/2266 

32 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i els 
Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers per a la cessió 
als Ajuntaments d'un gual sobre la Muga - Xarxa Viària 

2022/D030403/5500 

33 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament d'Agullana per a la cessió a l'Ajuntament d'un 
tram de via urbana de les carreteres GI-500 i GI-501 - 
Xarxa Viària 

2022/D030403/2647 

34 Aprovació inicial del projecte de compliment de 
prescripcions i actualització de preus del projecte de 
condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de 

2022/K010401 /8662 



Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - Xarxa 
Viària 

35 Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un 
tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de 
les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (TM Flaçà) - Xarxa 
Viària 

2022/K010401 /6081 

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

2022/K010401 /4135 

JUNTA DE PORTAVEUS 

37 Moció que presenta el grup de la CUP per a la defensa 
del litoral 

2022/A040100/8935 

38 Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació 
de Girona reclami l'aprovació de l'Estatut del Municipi 
Rural 

2022/A040100/8936 

39 Mocions d'urgència  

40 Precs i preguntes  

 
Girona, 15 de setembre de 2022 


