PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1a. convocatòria

Data: 13 de novembre de 2017

-

Hora: 18:00

ORDRE DEL DIA
1.

Actes anteriors (núm. 10 de data 19 d’octubre de 2017 i núm. 11 de data 23
d’octubre de 2017)

2.

Part de control i fiscalització dels òrgans de govern

2.1

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 25 de setembre de 2017 al dia 29
d’octubre de 2017
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 34 de data 19 de
setembre de 2017, núm. 35 de data 26 de setembre de 2017 i núm. 38 de data 17
d’octubre de 2017)
Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen
Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel
President de la Corporació Local contràries als reparaments
Donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció del compliment dels terminis
de pagament 2T 2017
Donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció del compliment dels terminis
de pagament 3T 2017

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

3.

Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple:

ALCALDIA
3.1. Canvi nomenament vocal en representació del grup municipal de Tots per Argentona
en la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir
3.2. Aprovació del Compte General de l'exercici 2016
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
3.3. Creació de la Comissió d'Ètica prevista en el Codi Ètic
URBANISME
3.4. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per la
reordenació àmbit de Can Doro- Cal Guardià
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3.5. Ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les
condicions d'exercici de la seva activitat
4.

Mocions i interpel·lacions grups municipals

Mocions del grup municipal Tots per Argentona
4.1. Moció relativa a la parada de l’autobús de l’Hospital davant del Tanatori
4.2. Moció relativa a la pintura i manteniment cementiri de la Vall de Clarà
4.3. Moció relativa a la sequera: bon ús i estalvi d’aigua
5.

Propostes Urgents

6.

Precs i Preguntes
____________________
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