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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 

Data: 16 de gener de 2023 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 13 de data 5 de desembre de 2022) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 19 de novembre de 2022 al dia 

30 de desembre de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 19 de data10 de 

novembre de 2022, núm. 20 de data 24 de novembre de 2022 i núm. 21 de data 1 de 
desembre de 2022) 

2.3 Donar compte expressa al Ple Corporatiu dels Decrets d’Alcaldia que així ho 
requereixen, del 19 de novembre al 30 de desembre de 2022 

2.4 Donar compte informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'assistència als 
municipis per les diputacions en matèria d'administració electrònica i estat 
d'implantació en municipis amb població entre 10.000 i 20.000 habitants 

2.5 Donar compte al Ple sobre l’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre 
de l’exercici 2022 

2.6 Donar compte al Ple de l’Informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes relatiu al 
Compte General de l’exercici 2020 dels ens locals 

2.7 Donar compte dels informes de tresoreria del compliment dels terminis de pagament 
3r trimestre 2022 

 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Aprovació Xifra final a 1 de gener del 2022 
3.2. Nomenament filla predilecta Consol Nogueras i Seda 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.3. Baixes de valors per crèdits incobrables-fallits 
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4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 
 
4.1. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre els retards en la presentació dels 

comptes de 2021 
4.2. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre el compliment del pla director de la 

bicicleta d’Argentona 2018-2024, durant l’any 2022 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

___________________ 
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