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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 15 de gener de 2018 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 14 de data 18 de desembre de 2017) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 44 de data 24 de 

novembre de 2017, núm. 45 de data 1 de desembre de 2017, núm. 46 de data 12 de 

desembre de 2017 i núm. 47 de data 15 de desembre de 2017) 

2.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 2 de desembre de 2017 al dia 22 

de desembre de 2017 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 27 de desembre de 2017, 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 Elecció del Jutge/essa de Pau substitut/a d'aquesta Vila 

3.2 Extinció de la concessió demanial formalitzada en data 30 de juny de 2016, de 

l’adequació i explotació del bar de les piscines municipals 

3.3 Modificació dels membres de la Comissió de Seguretat en matèria de protecció de 

dades 

3.4 Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2018: aprovació 

del REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARACTER SOCIAL 

DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA 

 

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

3.5 Renovació dels membres del Consell municipal d'Infància de l'Ajuntament 

d'Argentona 

 

MEDI AMBIENT 

 

3.6 Modificació de l'àmbit de l'espai d'interès natural del Montnegre i el Corredor 
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3.7 Aprovació del conveni entre l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida 

Selectiva Porta a Porta i l’Ajuntament d’Argentona per a l’establiment d’un marc per al 

subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida 

selectiva de la fracció orgànica 

 

4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

4.1 Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 

Progrés, relativa a la creació d'un pla per mantenir Argentona lliure de violència 

masclista 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


