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ORDRE DEL DIA  
Ple corporatiu núm. 1 de data 31.01.2023 – 19.30h 
 
 

Relació d’expedients que, en acompliment del que disposa l'art. 82 del ROF, el Sr. Secretari – interventor 
de la Corporació ha presentat a la Sra. Alcaldessa – presidenta, per a la seva inclusió a l'Ordre del dia de 
la sessió ordinària del Ple que es durà a terme presencialment a la Sala d Plens el dimarts 
dia 31.01.2023, a les 19.30 hores: 
 

 

R E L A C I Ó     D ' E X P E D I E N T S 
Núm.                                               Títol proposta                                                   

1. De l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior de data 
15.11.2022 i de les sessions extraordinàries i urgents de dates 16.12.2022 i 
28.12.2022. 

2. De l’aprovació inicial, si s’escau, de la cessió en precari a l’ “Associació de Veïns 
Propietaris de la Urbanització de les Palmeres de Canyelles” del local social de Les 
Palmeres. 

3. De l’aprovació, si s’escau, de les modificacions pressupostàries núm. 01 i 02/2023 
del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2022 prorrogat per a l’exercici 
2023, per mitjà de la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb el fons de 
contingència i majors ingressos dels previstos. 

 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
Article 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 

Núm.                                                 Títol                                                          

4. Donar compte al Ple de l'escrit de la Direcció General d’Estabilitat Pressupostària i 
Gestió Financera Territorial del Ministeri d'Hisenda de data 27.12.2022 i de l’informe 
emès al respecte pel Secretari – interventor. 

5. Donar compte al Ple de la Corporació de l’informe de pagament mig a proveïdors del 
quart trimestre de l’exercici 2022 i les conseqüències del seu incompliment. 

6. Donar compte al Ple de la Corporació de la Sentència emesa pel “Tribunal de 
Cuentas” en relació als pagaments per dietes per assistència a les reunions de 
l’equip de govern local entre el 2015 i el 2019. 

7. Donar compte del llistat extractat dels Decrets d'Alcaldia del núm. 307/2022 al 
353/2022, 1/2023 al 21/2023, i dels Acords adoptats en les Juntes de Govern Local 
núm. 22/2022 a 24/2022 i 1/2023 a 2/2023. 

8. Mocions a considerar –si s’escau- 

9. Torn obert de paraules –precs i preguntes-  

  
 
Canyelles, dijous, 26 de gener de 2023  
 
 
 
 
 
 
L’Alcaldessa – presidenta 
Rosa Huguet i Sugranyes 
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