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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 6 de març de 2023 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 21 de gener de 2023 al dia 16 de 

febrer de 2023 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 1 de data 12 de gener 

de 2023 i núm. 2 de 26 de gener de 2023) 
2.3 Donar compte expressa al Ple Corporatiu dels Decrets d’Alcaldia que així ho 

requereixen, del 21 de gener de 2023 al 16 de febrer de 2023 
2.4 Donar compte dels informes de Tresoreria del compliment dels terminis de 

pagament 4rt trimestre de 2022 
 
2. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
2.1. Delegació designació jutge/ssa de pau substitut/a  
2.2. Concessió de 9 medalles d'honor de la vila 
2.3. Modificació Pla Normatiu 2023 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
2.4. Modificació, clarificació i revocació de la delegació de funcions de la Diputació de 

Barcelona i, alhora, confirmació de l'abast d'anteriors acords de delegació 
 
RECURSOS HUMANS 
 
2.5. Sol·licitud de compatibilitat de segona activitat del treballador FXR 
 
CULTURA 
 
2.6. Nomenament dels membres del Consell del Museu del Càntir 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
2.7. Aprovació de la revisió i concreció del Pla Director de 4Ribes en l'àmbit de la 

promoció econòmica 2022-2025 
 
SOLIDARITAT 
 
2.8. Moció  de suport de la coordinadora catalana d’ajuntament solidaris amb el poble 

sahrauí en commemoració del 47è aniversari de la república àrab sahrauí 
democràtica. 

 
3. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
3.1. Moció conjunta dels grups municipals Tots per Argentona, Junts per Catalunya – 

Argentona i Unitat, Argentona per la República, de suport al reconeixement del català 
com a llengua oficial de la Unió Europea 

3.2. Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona, sobre la situació dels Serveis 
Territorials de l’Ajuntament 

3.3. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la substitució de les canonades de 
fibrociment en la Xarxa de distribució d’aigua potable 

 
4. Propostes Urgents 
 
5. Precs i Preguntes 
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