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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 12 de setembre de 2017 - Hora: 18:00 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 8 de data 10 de juliol de 2017) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

1.1 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 24 de data 20 de juny de 

2017, núm. 25 de data 27 de juny de 2017, núm. 26 de data 4 de juliol de 2017, núm. 27 de 

data 11 de juliol de 2017, núm. 28 de data 18 de juliol de 2017 i núm. 29 de data 25 de juliol 

de 2017) 

1.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 24 de juny de 2017 al dia 20 d’agost de 

2017 

1.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 

1.4 Donar compte informe d’Intervenció sobre les resolucions adoptades pel President de la 

Corporació Local contràries als reparaments 

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1 Determinació festes locals d’Argentona 2018 

3.2 Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i, alhora, confirmació i 

clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

3.3 Aprovació de la modificació del Pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 

2017: aprovació de la modificació de l’Ordenança MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 

D’ARGENTONA 

3.4 Aprovació de la modificació de l’addenda econòmica del conveni entre el Consell Comarcal 

del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona, per a la delegació de la competència del servei 

d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2017 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 

 

4.1 Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la 

tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


