
 
ORDRE DEL DIA 

 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 22 de 
novembre 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 18 d'octubre de 
2022 

2022/A010101/10159 

2 Decrets corresponents al mes d'octubre de 2022 2022/A010101/10159 

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 de l'informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis legals de pagament de la Diputació de 
Girona, Dipsalut, CMIA, CVV, CG, CACBGI, 2n i 3r 
trimestre 2022 - Tresoreria 

2022/F030100/6268 

6 Donar compte  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 segon i tercer trimestre de 2022 - 
Tresoreria 

2022/F030100/6270 

7 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari  DI 
3CE 3/2022 del pressupost de l'organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/10001 

8 Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a les despeses i 
obligacions, aplicable als ens locals adherits al Servei 
d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats 
Locals - Intervenció - Assistència en Control Intern Ens 
Locals 

2022/X020204/9806 

9 Aprovació de la modificació del Pla de serveis de la 
Diputació de Girona d'Assistència als Òrgans Interventors 
de les Entitats Locals de Girona - Intervenció - Assistència 
en Control Intern Ens Locals 

2022/X020100/10025 

10 Aprovació de la Guia per a l'aplicació dels criteris 
comptables i de les normes de reconeixement i valoració 
dels elements de l'immobilitzat, aplicable als ens locals  
adherits al Servei d'Assistència a l'òrgan interventor de les 
Entitats Locals - Intervenció - Assistència en Control 
Intern Ens Locals 

2022/X020204/10066 

11 Aprovació de l'augment de retribucions en un 1,5% del 
personal de la Diputació de Girona d'acord amb la 

2022/G010105/9956 



normativa pressupostària - Organització i RRHH 
Corporatiu 

12 Aprovació inicial del Reglament de funcionament de la 
bústia ètica de la Diputació de Girona i els ens del seu 
sector institucional - Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència 

2022/A050100/9702 

13 Aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona 
l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'aprovació dels 
seus estatuts i de l'aportació econòmica de la quota 
exercici 2022 - Gabinet de Presidència 

2022/A080100/9753 

14 Aprovació inicial de les bases per seleccionar projectes 
expositius dins el programa "Exposicions Viatgeres" - 
Oficina de Difusió 

2022/X020100/10020 

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

2022/A030100/237 

16 Ratificar l'acord adoptat en el  Consell Rector de Xaloc, 
relatiu a l'increment de les retribucions complementàries 
dels empleats 1,5% - Xaloc 

2022/A030100/10121 

17 Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector del 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, d'increment de les 
retribucions complementàries dels empleats 1,5 % - 
Conservatori de Música Isaac Albéniz 

2022/A030100/10123 

18 Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector de Dipsalut, 
d'increment de les retribucions complementàries dels 
empleats 1,5 % - Dipsalut 

2022/A030100/10122 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

19 Aportació al Consell Comarcal del Gironès per al 
finançament de Les Bernardes 2022- Conveni - 
Cooperació Cultural 

2022/X020203/79 

20 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional 
catalana de les comarques gironines, en el marc del 
programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la 
Diputació de Girona  - Cooperació Cultural 

2022/X020100/9830 

21 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al Foment de produccions editorials - Comunicació 
Cultural 

2022/X020100/9834 

22 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a publicacions d'interès local editades per 
ajuntaments, any 2023 - Comunicació Cultural 

2022/X020100/9836 

23 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a Activitats dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i 
Comarcals, any 2023 - Comunicació Cultural 

2022/X020100/9464 

24 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per a Edicions dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i 
Comarcals, any 2023 - Comunicació Cultural 

2022/X020100/9463 



25 Aprovació inicial de les bases per al concurs de còmic i 
novelꞏla gràfica Llamps i tintes! - Comunicació Cultural 

2022/X020100/9924 

26 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al finançament de l'acció de promoció i foment de 
l'activitat física i l'esport 2023 - Servei d'Esports 

2022/X020100/10097 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

27 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les 
obligacions de la despesa a la prestació de diversos 
serveis per part de SUMAR - Gabinet de Presidència 

2022/D060103/9887 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

28 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva pel condicionament i les condicions 
d'execució i lliurament d'una xarxa de calor alimentada 
amb biomassa - Programes Europeus  

2022/D030403/9633 

29 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Palafrugell pel cofinançament i les condicions d'execució i 
lliurament d'una xarxa de calor a la zona esportiva 
municipal - Programes Europeus 

2022/D030403/9637 

30 Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Roses i MP Promoció i Desenvolupament de Roses, SL, 
pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament 
d'una xarxa de calor mitjançant la producció amb una 
central de combustió de biomassa - Programes Europeus  

2022/D030403/9638 

31 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per cobrir part dels costos de redacció de projectes a 
presentar a les convocatòries finançades per la Unió 
Europea - Programes Europeus 

2022/X020100/9807 

32 Autoritzar l'ampliació dels percentatges de la plurianualitat 
2023 del servei de Medi Ambient - Medi Ambient 

2022/F010100/10142 

33 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Vilablareix per a la cessió a l'Ajuntament 
de dos trams sobrers de la carretera GIV-5332, de la GI-
533 a Salt - Xarxa Viària 

2022/J060500/8930 

JUNTA DE PORTAVEUS 

34 Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació 
de Girona obri una línia d'ajudes als ajuntaments i 
consells comarcals per a la creació de refugis climàtics als 
patis de les escoles 

2022/A040100/9620 

35 Moció que presenta el grup de la CUP per al foment de la 
lectura a comarques gironines 

2022/A040100/10246 

36 Mocions d'urgència  

37 Precs i preguntes  

 
Girona, 17 de novembre de 2022 


