
 
 

c. Ramon Par, 1 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C 

Ajuntament d’Argentona 

 
PLE CORPORATIU  

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

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 14 de data 3 de novembre de 2014) 
1.2. Donar compte Decrets d’Alcaldia 
1.3. Donar compte Decrets d’Alcaldia amb reparament 
1.4. Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.5. Modificació del contracte del servei de neteja dels diferents edificis 

municipals, escoles, llars d’infants, instal·lacions culturals i esportives de 
l’Ajuntament d’Argentona 

1.6. Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
d’Argentona per a la compra agregada de gas natural 

1.7. Aprovació de diversos fitxers de dades personals 
1.8. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals i específiques de 

subvencions de l’Ajuntament d'Argentona en els àmbits de benestar social, 
solidaritat/cooperació, joventut, esports, cultura i medi ambient 

1.9. Modificació del Reglament Orgànic Municipal 
 
2. RECURSOS ECONÒMICS 
 
2.1. Aprovació del Pressupost General del Municipi per a l’any 2015 
2.2. Imposició i ordenació de contribucions especials per a finançar, en part, les 

obres d’urbanització del tram nord del carrer Sant Ramon, i aprovació de la 
corresponent ordenança fiscal específica reguladora de les mateixes 

 
3. RECURSOS HUMANS 
 
3.1. Places que s’han de cobrir per necessitats urgents i inajornables 

4. SOSTENIBILITAT 

4.1. Ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral 

 
5. MANTENIMENT I SERVEIS MUNCIPALS 
 
5.1. Modificació contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de 

residus municipals de la vila d’Argentona 
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5.2. Modificació contracte del servei de manteniment de la jardineria i neteja 
d’espais verds públics urbans d’Argentona 

5.3. Modificació contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic 
 
6. EDUCACIÓ 
 
6.1. Aprovació de la normativa d’ús social de centres docents públics d’educació 

infantil i primària 
 
7. BENESTAR SOCIAL I SANITAT 
 
7.1. Aprovació inicial del Protocol per l’abordatge integral de la Violència de 

Gènere 
 
8. ACTES CULTURALS 
 
8.1. Aprovació del protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 

Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018) 
 
9. PROPOSTES URGENTS 
  
10. PRECS I PREGUNTES 

__________________ 


