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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 14 de setembre de 2020 - Hora: 18:30 
 
  
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 9 de data 6 de juliol de 2020) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 22 de juny de 2020 al dia 26 

d’agost de 2020 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 8 de data 19 de juny de 

2020, núm. 9 de data 26 de juny de 2020, núm. 10 de data 3 de juliol de 2020, núm. 
11 de data 10 de juliol de 2020, núm. 12 de data 17 de juliol de 2020 i núm. 13 de 
data 24 de juliol de 2020) 

2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte de l’actual composició grups municipals de l’Ajuntament d’Argentona 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 

3.1. Ratificació resolucions d’Alcaldia núm. 1051 i 1078 
 
MOBILITAT 
 

3.2. Aprovació del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus, SA per 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. 

3.3. Proposta d’acord per autoritzar a l’AMTU a rebre, a compte del municipi 
d’Argentona, els pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea 
de Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats. 

 
URBANISME 
 

3.4. Aprovació del projecte d’enderroc parcial de l’edifici industrial de l’antiga Velcro i 
adequació de l’espai per aparcament provisional de vehicles – 2018/3831 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

3.5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la delegació 
parcial de competències en la prestació del projecte: “Informació i suport en 
mesures de seguretat: Promoció Econòmica i Mercat en el marc de la política activa 
d’ocupació, Programa Treball i Formació, línia extraordinària COVID-19”. 

 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Unitat – Argentona per la República, en contra de la 

revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les 
persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes elles 

4.2. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per facilitar el comerç 
electrònic dels petits comerciants d’Argentona 

4.3. Moció conjunta dels grups municipals d’Unitat – Argentona per la República, Tots 
per Argentona i Junts per Catalunya-Argentona, per la suficiència financera dels ens 
locals  

4.4. Interpel·lació del grup municipal Socialista (PSC) – Candidatura de Progrés (CP), 
relativa a l’estat d’execució i les previsions de realització de 21 de les inversions 
consignades al pressupost municipal per al 2020 

 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

____________________ 
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