
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
de la sessió Ordinària del  Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 20 de 
desembre 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 les 
actes de les sessions ordinària i extraordinària 
anteriors, que varen tenir lloc el dia 22 de novembre de 
2022  

2022/A010101/10810 

2 Decrets corresponents al mes de novembre de 2022 2022/A010101/10810 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin  

4 Informació de la Presidència  

5 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de 
la despesa relativa a la prestació de diversos serveis 
per part de SUMAR – Gabinet de Presidència.  
 

2022/D060103/10569 

6 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de 
la despesa relativa al subministrament d’equipaments 
al Museu del Suro de Palafrugell – Programes 
Europeus 

2021/D050401/8865 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

7 Donar compte de l'aprovació del Pla anual de control 
financer de l'exercici 2023 elaborat per la Intervenció 
General - Intervenció 

2022/D030102/10445 

8 Aprovació de la modificació de requisits bàsics de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de la Diputació 
de Girona i el seu sector públic subjecte a funció 
interventora - Intervenció - Control Intern 

2022/F030100/9959 

9 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona - 
Secretaria General 

2022/A050200/8254 

10 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l'execució del projecte constructiu 

2022/J020200/7679 



d'obres 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 (t.m. Flaçà), amb via verda, i inici 
de l'expedient d'expropiació forçosa - Patrimoni i 
Expropiacions 

11 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l'execució del projecte constructiu 
d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra 
òptica des d'Urtx fins al Vilar d'Urtx i inici de l'expedient 
d'expropiació forçosa - Patrimoni i Expropiacions 

2022/J020200/6374 

12 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a l'adquisició d'armaris intel·ligents 
per a municipis de menys de 2.000 habitants - 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 

2022/X020100/10701 

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

2022/A030100/237 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

14 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions del programa «Indika» - Cooperació 
Cultural 

2022/X020100/9856 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

15 Aprovació de la pròrroga per a l'any 2023 del conveni 
d'encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a 
SUMAR, relatiu a la gestió integral del Centre de dia 
per a gent gran Les Bernardes de Salt - Gabinet de 
Presidència 

2022/D060103/9795 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

16 Aprovació de l'addenda al conveni per a l'execució del 
Projecte LIFE Tritó - Medi Ambient 

2017/X020100/2793 

17 Aprovar la primera addenda al segon conveni per a les 
obres d'ampliació de la xarxa de vies verdes amb 
finançament FEDER - Programes Europeus 

2017/X020200/1414 

JUNTA DE PORTAVEUS 

18 Moció que presenta el grup de la CUP per a un 
seguiment i control efectius del compliment de les 
mocions proposades al Ple de la Diputació de Girona 

2022/A040100/10942 



19 Mocions d'urgència  

20 Precs i preguntes  

 
Girona, 15 de desembre de 2022 


