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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 6 de juliol de 2020 - Hora: 18:30 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes anteriors (núm. 5 de data 4 de maig de 2020, núm. 6 de data 6 de maig de 

2020, núm. 7 de data 22 de maig de 2020 i núm. 8 de data 8 de juny de 2020) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 25 de maig de 2020 al dia 21 de 

juny de 2020 
2.2 Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local (núm. 4 de data 27 d’abril de 

2020 i núm. 5 de data 2 de juny de 2020) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Modificació de la composició d’alguns òrgans municipals  
3.2. Modificació nomenament de representants de la Corporació als òrgans col•legiats 
3.3. Determinació de les festes locals per l’any 2021 
 
RECURSOS HUMANS 
 
3.4. Modificació de l’acord relatiu al règim de dedicació dels membres de la corporació: 

determinació del règim de dedicació exclusiva i parcial, per l’exercici del seu càrrec i la 
resta de drets econòmics. 

 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.5. Expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 del pressupost municipal de 

l'exercici 2020 
 
URBANISME 
 
3.6. Aprovació Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Argentona 
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4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 
 

4.1. Moció del grup municipal Tots per Argentona en defensa de l’espai públic 
4.2. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona per controlar la salubritat i 

seguretat de les cases ocupades il·legalment 
4.3. Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona sobre el Consell Escolar 

Municipal 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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