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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 2 de desembre de 2019 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Pressa de possessió de la regidora de Tots per Argentona 

 

2. Manifest violència de gènere 

 

3. Actes anteriors (núm. 17 de data 25 d’octubre de 2019 i núm. 18 de data 4 de 

novembre de 2019) 

 

4. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

4.1 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 29 de data 11 d’octubre 

de 2019 i núm. 30 de data 25 de novembre de 2019) 

4.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 19 d’octubre de 2019 al dia 13 de 

novembre de 2019 

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

4.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 15 de novembre de 2019, sobre les 

resolucions adoptades pel President de la Corporació Local contràries als 

reparaments efectuats i de les principals anomalies en matèria d'ingressos 

4.5 Donar compte de l’informe de la Comissió d’Ètica de juliol de 2018 a juny 2019 

 

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

 

ALCALDIA 

 

5.1. Ratificació resolucions d’Alcaldia 

5.2. Modificació composició òrgans col·legiats per la renúncia del Sr. Pep Masó Nogueras 

5.3. Supressió del Registre Municipal de Parelles Estables del municipi d’Argentona 

5.4. Revisió de preus del contracte d’arrendament del local de la biblioteca municipal  

5.5. Aprovació de l’encomana a la Diputació de Barcelona i el conveni-tipus sobre 

l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) 

per la Diputació de Barcelona 

5.6. Resolució dels recursos de reposició presentats pel canvi de nom del passeig Baró de 

Viver per passeig de la República 

5.7. Aprovació inicial del Reglament municipal de creació i funcionament de la Comissió 

de Nomenclàtor 
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MOBILITAT 

 

5.8. Aprovació conveni entre el Dept. de Territori i Sostenibilitat, l'ATM, l'Ajuntament 

d'Argentona i Cingles bus SAper a la millora de les comunicacions mitjançant els 

serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Òrrius, Argentona 

i l'Hospital de Mataró 

5.9. Manteniment tarifes dels  serveis urbans d’autotaxis d’Argentona del 2018 per a 

l’exercici 2020 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

5.10. Baixes de valors per crèdits incobrables - fallits 

5.11. Aprovació del préstec a llarg termini 2019 dins el Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona i acceptació de la subvenció d’interessos 

 

URBANISME 

 

5.12. Execució de la sentència número 567 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

de 19 de juny de 2018. 

 

ESPAI PÚBLIC 

 

5.13. Contracte de serveis per a l’eradicació de plagues de termites subterrànies en dos 

edifics municipals, en concret, a l’EBM Cargol Treu Banya i l’EBM el Bosquet,  

desestimació al.legacions i exclusió d’una empresa,  i delegació de competències 

5.14. Revisió de preus del contracte de neteja dels edificis municipals d’Argentona, de 

diferents anys  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

5.15. Aprovació del Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament d'Argentona i el Consell 

Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria d'anàlisi sociolaboral local. 

5.16. Aprovació del conveni col·laboració i delegació de competències entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’ajuntament d’Argentona, com a municipi afectat pel 

projecte L’herència del maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la 

comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa 

operatiu Feder 2014-2020) 

 

6. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

6.1. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per reinstaurar la tradició 

de l’anada a l’ofici durant la Festa Major de Sant Julià 
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6.2. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, referent a realitzar estudis 

i gestions per convertir el carril auxiliar de la Ronda de Llevant en una zona 

d’aparcaments 

 

7. Propostes Urgents 

 

8. Precs i Preguntes 

____________________ 


