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Ajuntament d’Argentona 

 
PLE CORPORATIU  

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

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Actes anteriors (núm. 12 de data 6 d’octubre de 2014 i núm. 13 de data 16 

d’octubre de 2014) 
1.2. Donar compte Decrets d’Alcaldia 
1.3. Donar compte Decrets d’Alcaldia amb reparament 
1.4. Donar compte d’informe de Tresoreria i Intervenció 
1.5. Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.6. Modificació de la composició de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 

Personals 
1.7. Modificació vocal en representació dels grups municipals en la Junta de Govern 

del Patronat del Museu del Càntir 
1.8. Modificació de la composició de la Comissió Informativa del Nomenclàtor 
1.9. Acceptació de tres ajuts del “Programa complementari de suport a les 

inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la 
Diputació de Barcelona 

1.10. Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona sobre les 
obres de rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106 

1.11. Modificació del Reglament Orgànic Municipal 
 

2. RECURSOS ECONÒMICS 
 

2.1. Modificació de l’ Ordenança fiscal número 13, reguladora de les taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal 

2.2. Modificació de l’ Ordenança número 65, reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de venda d’entrades o tiquets per assistir als actes 
organitzats per l’ajuntament d’Argentona 

2.3. 4t Reconeixement extrajudicial de crèdit relació de factures dels anys 2013 i 
anteriors 

2.4. Revisió de preus del contracte relatiu a la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació de l’ampliació de la nova deixalleria d’Argentona 

2.5. Revisió de preus del contracte del servei de neteja d’edificis i dependències 
municipals a Argentona i posteriors ampliacions del servei corresponent al 
període de l’1 de maig de 2013 al 30 d’abril de 2014 
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3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1. Declaració de compatibilitat d’activitats privades de treballador municipal ICB 
3.2. Declaració de compatibilitat d’activitats privades de treballador municipal EGG 
 
4. URBANISME OBRES I HABITATGE 

 
4.1. Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació 

UA “El Cros Industrial” 
4.2. Nomenament de representants de l’Ajuntament d’Argentona per formar part del 

Consell Rector del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l’Àrea 
Residencial Estratègica El Cros  
 

5. MANTENIMENT I SERVEIS MUNCIPALS 
 

5.1. Iniciació i aprovació expedient per a la contractació dels serveis de 
manteniment instal·lacions dels equipaments municipals i control energètic 
 

6. BENESTAR SOCIAL I SANITAT 
 

6.1. Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
d’Argentona, per a la delegació de la competència dels servei d’atenció 
domiciliària (SAD social i SAD dependència) 
 

7. CULTURA I PATRIMONI 
 

7.1. Denominació d’un parc (ubicat al Turó de Sant Sebastià) 
7.2. Denominació d’una plaça (ubicada al carrer Canigó) 

 
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
8.1. Modificació del Reglament de la venda no sedentària a Argentona 
8.2. Aprovació inicial dels Plecs de Clàusules administratives i de prescripcions 

tècniques que han de regir la formació d’una llista d’espera per a l’atorgament 
d’autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en les parades 
vacants als mercats setmanals d’Argentona 
 

9. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 
9.1 Moció conjunta dels grups municipals Convergència i Unió, PSC-PM, 

Argentcat (ERC-SI-DC), l’Entesa per Argentona i Partit Popular 
 
9.1.1 Moció relativa al dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones 
 

9.2 Moció conjunta dels grups municipals Agrupació d’Argentona i del Partit 
Popular 

 
9.2.1 Moció relativa al compliment dels acords del Ple 
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9.3 Moció del grup municipal del Partit Popular 
 

9.3.1 Moció relativa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

10. PROPOSTES URGENTS 
  
11. PRECS I PREGUNTES 

__________________ 


