PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1a. convocatòria

Data: 17 de setembre de 2018

-

Hora: 18:30

ORDRE DEL DIA
1.

Actes anteriors (núm. 9 de data 2/07/2018, núm. 10 de data 31/07/2018 i núm. 11
de data 27/08/2018)

2.

Part de control i fiscalització dels òrgans de govern

2.1

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 18 de juny de 2018 al dia 30
d’agost de 2018

2.2

Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 21 de 15 de juny de
2018, núm. 22 de 22 de juny de 2018, núm. 23 de 29 de juny de 2018, núm. 25 de 13
de juliol de 2018, núm. 26 de 20 de juliol de 2018, núm. 27 de 27 de juliol de 2018.

2.3

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

2.4

Donar compte informe d'Intervenció de data 4 de setembre de 2018, sobre les
resolucions adoptades pel President de la Corporació Local contràries als
reparaments efectuats i de les principals anomalies en matèria d'ingressos

3.

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

ALCALDIA
3.1) Assabentat al Ple Municipal declaració del Sr. Eusebi Traby Ysalgüe com a regidor no
adscrit
3.2) Modificació composició de les Comissions Informatives i portaveu del grup municipal
3.3) Supressió de la taxa per la utilització d’espais per a anuncis dins el Butlletí Municipal
d’Informació i derogació de l’ordenança fiscal número 52
3.4) Desestimar íntegrament les al•legacions presentades per l’interessat d'un expedient
sancionador i imposició d'una sanció per considerar provat que és responsable d’una
infracció greu prevista a l’art. 7.3.b de la Llei 10/10999 de gossos potencialment perillosos
3.5) Licitació contracte de serveis consistent en el servei de neteja dels edificis municipals
de l’Ajuntament d’Argentona i del Museu del Càntir
Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

3.6) Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament del Consell
Municipal d'Infància de l’Ajuntament d’Argentona
URBANISME
3.7) Aprovació definitiva del projecte tècnic per a la reforma interior dels lavabos del centre
obert del Cros
3.8) Aprovació Supressió de l'Àrea Residencial Estratègica El Cros d'Argentona
4.

Propostes Urgents

5.

Precs i Preguntes
____________________
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