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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 13 de gener de 2020 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 19 de data 2 de desembre de 2019) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 14 de novembre de 2019 al dia 

16 de desembre de 2019 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 31 de data 8 de 

novembre de 2019 i núm. 32 de data 22 de novembre de 2019) 

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

2.4 Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 18 de desembre 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 

2.5 Donar compte de  l’informe de tresoreria i intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 3R Trimestre de 2019 

 

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

 

ALCALDIA 

 

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

Viver per passeig de la República 

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

de Nomenclàtor 

 

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

3.3. Renovació dels membres del Consell municipal d’Infància de l’Ajuntament  

d’Argentona curs 2019-2020 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.4. Expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020 del pressupost municipal de 

l'exercici 2020 
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4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

4.1. Moció conjunta dels grups municipals d’Unitat – Argentona per la República i Tots per 

Argentona, per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat  immediata d’Oriol 

Junqueras i la resta de presos i preses polítiques 

4.2. Moció del grup municipal Socialista (PSC) –Candidatura de Progrés (CP), per a què 

s’elevi al Ple de l’Ajuntament, prèviament a la convocatòria de la plaça de gerent/a de 

la societat municipal Aigües d’Argentona SA, la proposta d’acord per a la fixació de les 

retribucions 

4.3. 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  

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


