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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 4 d'abril de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes anteriors (núm. 3 de data 1 de març de 2022 i núm. 4 de data 7 de març de 

2022) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 18 de febrer de 2022 al dia 18 de 

març de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 3 de data 10 de febrer 

de 2022, núm. 4 de data 24 de febrer 2022) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte al Ple sobre l’execució pressupostària corresponent al quart trimestre 

de l’exercici 2021 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
MOBILITAT 
 
3.1. Augment tarifes dels  serveis urbans d’autotaxis d’Argentona per a l’exercici 2022 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.2. Expedient de modificació de crèdits núm.  02/2022 del pressupost municipal de 

l’exercici 2022 
 
SERVEIS 
 
3.3. Acord per l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat Aigües 

d’Argentona 
3.4. Aprovació 1a. pròrroga del contracte de serveis del manteniment de l’enllumenat 

públic, semàfor, pilona i control energètic en el Terme Municipal d’Argentona 
 
OBRES PÚBLIQUES 
 
3.5. Aprovació inicial projecte reurbanització veïnat de Madà– 2021/3212 
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3.6. Suspensió de Llicències POUM PA-12 Can Cirés 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.7. Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per al desenvolupament del 
Projecte “La ruta de la Guerra Civil al Maresme”, cofinançat pels Plans de foment 
territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya 

3.8. Aprovació del conveni -i annex- amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 
delegació parcial de competències en la prestació dels projectes: “Rehabilitació de les 
voreres, escocells del carrer Bellavista” i “Suport administratiu en la represa 
d’activitats administratives amb increment d’atenció al públic per situació còvid en el 
marc de la política activa d’ocupació”, en el marc del programa TREBALL I FORMACIÓ 
2022 

 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Unitat – Argentona per la República, en suport al dret 

d'autodeterminació del poble Sahrauí 
4.2. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, relativa a l’espai jove del Cros 
4.3. Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona, relativa al Pla d’accessibilitat 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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