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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 16 d'abril de 2018 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Actes anteriors (núm. 3 de data 5 de març de 2018 i núm. 4 de data 20 de març 

de 2018) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 17 de febrer de 2018 al dia 28 de 

març de 2018 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 5 de data 16 de febrer 

de 2018, núm. 6 de data 23 de febrer de 2018, núm. 7 de data 2 de març de 2018, 

núm. 8 de data 9 de març de 2018 i núm. 9 de 16 de març de 2018) 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 29 de març de 2018, 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 Ratificació resolucions d’Alcaldia relativa a l’aprovació del marc pressupostari 2019-

2021 entre l’Ajuntament d’Argentona i el Patronat del Museu del Càntir 

3.2 Determinació de les festes locals per l'any 2019 

3.3 Modificació de l’acord relatiu a la determinació de la dedicació i de la retribució dels 

càrrecs municipals 

3.4 Establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i 

ingressos i la seva posterior fiscalització plena per tècniques de mostreig i auditoria 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.5 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 

d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar 

llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 
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4.1 Moció del Grup Municipal Tots per Argentona, relativa a la recuperació d'elements 

arquitectònics de Can Doro- Cal Guardià 

4.2 Moció del Grup Municipal Tots per Argentona relativa a la seguretat en el giratori de 

l'entrada nord de la vila-zona del Collell 

4.3 Moció del Grup Municipal Tots per Argentona, relativa a la pintura del giratori dels 

Quatre rellotges-Ctra. d'Òrrius 

4.4 Moció del Grup municipal Tots per Argentona relativa a desmantellament de la 

teulada de la masia de Can Barrau 

4.5 Moció del Grup municipal Tots per Argentona per al manteniment de l’horari escolar 

a les escoles bressol durant el mes de juliol 

4.6 Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progres, 

per la municipalització del servei de neteja dels diferents edificis municipals, escoles, 

escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives de l'Ajuntament d'Argentona 

4.7 Moció del grup municipal Partido Popular Argentona, per tal de que s’implementin 

millores a l’accessibilitat de dades referents a l’activitat i la contractació municipal 

4.8 Moció  del grup municipal Partit Popular Argentona per a sol·licitar menció especial el 

dia de la Policia Local d'Argentona als agents de la Policia Local, als Mossos 

d'Esquadra i al veí que va col·laborar en la detenció dels causants d'un robatori a 

l'interior d'un domicili d'Argentona 

4.9 Moció del grup municipal Partit Popular Argentona per sol·licitar la construcció d'una 

pista de petanca a Sant Miquel del Cros 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


