
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

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

2022/A010101/4056 

2 Decrets corresponents al mes de febrer de 2023 2022/A010101/4056 

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 dels informes de fiscalització dels òrgans 
de control extern de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Control Financer 

2022/F030200/6251 

6 Donar compte dels informes de control financer definitius 
realitzats durant l'exercici 2022 - Intervenció - Control 
Financer 

2023/F030100/738 

7 Donar compte de l'Informe resum dels resultats del 
control intern de l'exercici 2022 de la Diputació de 
Girona i els seus ens dependents - Intervenció - Control 
Financer 

2023/F030100/2160 

8 Donar compte de l'informe anual de la Intervenció 
General sobre els resultats de la FI d'acord amb art. 15 i 
28.1 RCI - Intervenció - Control Intern 

2023/F030200/3249 

9 Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 
general de la Diputació de Girona, dels seus organismes 
autònoms i dels consorcis adscrits de l'exercici 2022 - 
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2023/F010700/1128 

10 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 
DG 3CE 2/2023 de la Diputació de Girona  de l'exercici 
2023 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2023/F010401/2134 

11 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
DG 3SC 2/2023 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2023 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos 

2023/F010402/2135 

12 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari  DI 
3CE 1/2023 del pressupost de l'organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l'exercici 2023 - Intervenció - Comptabilitat i 

2023/F010401/3885 



 
Pressupostos 

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

2023/F010401/3926 

14 Aprovació de la modificació del Pla de Serveis 
d'assistència en matèria d'habitatge 2023 - Habitatge 

2023/X020204/3943 

15 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de 
treball de la Diputació de Girona pel 2023 - Organització 
i RRHH Corporatiu 

2023/G010105/2684 

16 Ratificar l'acord del Consell Rector de Dipsalut sobre la 
modificació de la plantilla i la RLT per a l'any 2023 - 
Dipsalut 

2023/A030100/3828 

17 Donar compte del decret d'augment del 2.5 % de les 
retribucions - Dipsalut 

2023/A030100/3810 

18 Donar compte del decret d'aprovació de l'augment del 
2.5 % de les retribucions - Conservatori de Música Isaac 
Albéniz 

2023/A030100/3800 

19 Donar compte del decret d'augment del 2.5 % de les 
retribucions - XALOC 

2023/A030100/3808 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

20 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per a la redacció de plans de ciutat, 
programes funcionals, projectes de mobiliari, 
senyalització i construcció (bàsics i executius) per a  
biblioteques del Sistema de Lectura Pública - 
Biblioteques 

2023/X020100/2796 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

21 Aprovació de la modificació de l'acord de resolució de la 
2a convocatòria del PECT - Programes Europeus 

2019/X020200/16 

22 Aprovació de la modificació del Pla de serveis 
d'assistència en matèria de conservació del patrimoni 
natural - Medi Ambient 

2023/X020100/3853 

23 Mocions d'urgència  

24 Precs i preguntes  
 
Girona, 16 de març de 2023 


