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PLE CORPORATIU  

 
 
 
Sessió ordinària - 1ª convocatòria 
 
Data: 3 de febrer de 2014 - Hora: 20.00 hores 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 1 de data 13 de gener de 2014) 
1.2. Donar compte Decrets d’Alcaldia 
1.3. Donar compte d’informe de Tresoreria i Intervenció 
1.4. Ratificació resolucions d’Alcaldia  
 
2.      RECURSOS ECONÒMICS  
 
2.1. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa per 

expedició documents administratius  
2.2. Revisió de preus de la concessió de la gestió i explotació del servei de l’escola 

bressol municipal Cargol Treu Banya 
2.3. Revisió de preus de la concessió de la gestió i explotació del servei de l’escola 

bressol municipal El Bosquet 
2.4. Revisió de preus del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i 

transport de residus municipals de la Vila d’Argentona 
 
3.       EDUCACIÓ 
 
3.1. Tercera pròrroga del contracte de la concessió, gestió i explotació del servei de 

l’escola bressol municipal “Cargol Treu Banya” ubicada a l’avinguda Mediterrani 
s/n, veïnat de Sant Miquel del Cros d’Argentona 

3.2. Tercera pròrroga del contracte de la concessió, gestió i explotació del servei de 
l’escola bressol municipal ubicada al carrer Domingo Bellalta i Collet, núm. 1 
(veïnat de Can Serra de Lladó), actualment “El Bosquet” 

 
4. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
4.1 Mocions conjuntes dels grups municipals Convergència i Unió, PSC-PM, 

Argentcat (ERC-SI-DC) i l’Entesa per Argentona 
 
4.1.1 Moció contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de Salut Sexual i Reproductiva 

i Interrupció Voluntària de l’Embaràs 
4.1.2 Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat 

d’entitats financeres i altres grans empreses 
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4.2 Mocions del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
 
4.2.1 Moció per uns serveis bàsics sense interrupció 
4.2.2 Moció contra la Llei contra l’avortament 
4.2.3 Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat 

d’entitats financeres i altres grans empreses 
 
5. PROPOSTES URGENTS 
  
6. PRECS I PREGUNTES 

___________________ 
 
 
 

 


