
 
ORDRE DEL DIA 

 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 18 
d’octubre 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 20 de setembre de 
2022 

2022/A010101/9591 

2 Decrets corresponents al mes de setembre de 2022 2022/A010101/9591 

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 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 10/2022 del pressupost de  la Diputació de Girona de 
l'exercici 2022  - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010402/9299 

6 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 12/2022 de la Diputació de Girona  de l'exercici 2022 
- Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/9297 

7 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 11/2022 del pressupost de  la Diputació de Girona de 
l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/9408 

8 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 13/2022 de la Diputació de Girona  de l'exercici 2022 
- Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/9298 

9 Aprovar la instrucció sobre la contractació d'emergència - 
Compra Pública 

2022/D030700/9445 

10 Aprovació de l'inventari de béns i drets del Consorci 
d'Aigües Costa Brava Girona a 30/06/2022 - Patrimoni i 
Expropiacions 

2022/J010100/9229 

11 Aprovació del Reglament regulador de la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball pel personal al servei 
de la Diputació de Girona i el seus organismes autònoms 
- Organització i Recursos Humans Corporatius 

2022/G090500/9373 

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

2022/A030100/237 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

13 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració 
interadministrativa amb el Departament de Drets Socials 
per a la gestió del Centre de dia Les Bernardes, any 2023 
– Acció Social 

2022/D060103/9105 



COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

14 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Maià de Montcal per a la cessió a 
l'Ajuntament d'un tram sobrer a la ctra. GIV-5235, a Maià 
de Montcal - Xarxa Viària 

2022/J020101/7892 

15 Aprovació inicial de la memòria resum dels mapes 
estratègics de soroll de la xarxa viària local de la 
Diputació de Girona - Xarxa Viària 

2022/K010401/9311 

JUNTA DE PORTAVEUS 

16 Moció que presenta el grup de la CUP perquè la Diputació 
creï un programa per a donar suport a les cooperatives 
d'habitatge en cessió d'ús a les comarques gironines 

2022/A040100/9615 

17 Moció que presenten els grups JuntsxCat, ERC, CUP i 
IdS per l'aprovació del manifest de l'Acord Social per 
l'Amnistia i l'Autodeterminació 

2022/A040100/9618 

18 Mocions d'urgència  

19 Precs i preguntes  
 
Girona, 13 d’octubre de 2022 


