
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
de la sessió Ordinària del Ple d'aquesta Diputació, que tindrà lloc el proper 21 de 
febrer de 2023, 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 24 de gener de 
2023 

2022/A010101/1706 

2  Decrets corresponents al mes de gener de 2023  2022/A010101/1706 

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 Diputació de Girona, 
Dipsalut, Conservatori de Música Isaac Albéniz, Consorci 
de les Vies Verdes, Consorci de les Gavarres i Consorci 
d'Aigües Costa Brava Girona, corresponent al quart 
trimestre de 2022 - Tresoreria 

2022/F030100/6268 

6  Donar compte de l'aprovació del conveni de colꞏlaboració 
entre diferents entitats per a la promoció turística de les 
comarques gironines com a destí turístic, i en especial de 
l'Aeroport de Girona - Gabinet de Presidència 

2023/X020800/385 

7  Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2023 del pressupost de la Diputació de Girona  de 
l'exercici 2023 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos  

2023/F010402/1186 

8  Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 1/2023 de la Diputació de Girona  de l'exercici 2023 - 
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2023/F010401/1185 

9  Desestimar les alꞏlegacions  presentades al reglament 
regulador del Teletreball en exposició pública pel sindicat 
CSIF - Organització i RRHH Corporatiu 

2022/G090500/9373 

10  Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local - Secretaria 
General 

2023/A030500/1252 

11  Aprovació inicial de les bases de la 5a edició del concurs 
per a l'obtenció de la marca Girona Excelꞏlent - Segell de 
Qualitat Agroalimentària 2023-2024 - Unitat de Gestió de 
la Informació 

2023/X020100/1097 



 
12  Acceptar la delegació acordada per diversos ens de 

determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona - gener - Xaloc 

2023/D010100/1784 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

13  Aprovació de l'addenda final al conveni de colꞏlaboració 
per al cofinançament del Projecte Bicitranscat - Medi 
Ambient 

2018/X020100/6384 

14  Aprovació d'un conveni de colꞏlaboració amb l'Ajuntament 
de Canet d'Adri i el senyor Antoine Louis Malaud Prats 
per instalꞏlar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en 
cas d'incendi forestal i servitud de pas - Medi Ambient 

2023/X020304/1181 

15  Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per al desenvolupament de bones 
pràctiques agràries a la província de Girona - Medi 
Ambient 

2023/X020100/1176 

16  Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions a les entitats i equipaments d'educació 
ambiental per a la campanya "Tallers Ambientals" - Medi 
Ambient 

2023/X020100/1443 

17  Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions a les entitats i equipaments d'educació 
ambiental per a la campanya "Del Mar als Cims" - Medi 
Ambient 

2023/X020100/1442 

18  Aprovació definitiva del projecte de compliment de 
prescripcions i actualització de preus del projecte de 
condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, amb 
nou pont sobre el Manol. - Xarxa Viària 

2022/K010401/8662 

JUNTA DE PORTAVEUS 

19  Moció que presenta el grup del PSC sobre el compliment 
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals 

2023/A040100/2183 

20  Mocions d'urgència   

21  Precs i preguntes   

 
Girona, 16 de febrer de 2023 


