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Ajuntament d’Argentona 

 
PLE CORPORATIU  

 
 
Sessió ordinària - 1ª convocatòria 
 
Data: 13 d’abril de 2015 - Hora: 20.00 hores 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 3 de data 2 de març de 2015) 
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 fitxer automatitzat 
1.6. Aprovació fitxer de dades personals 
1.7. Rectificació de l’inventari de béns referit a 31 de desembre de 2014 
1.8. Modificació dels estatuts de l’AMTU (Agrupació de Municipis Titulars de 

Transport Urbà) 
1.9. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus, S.A., per a la 
millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic 
de viatgers per carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró 

1.10. 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 

1.11. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives i de condicions 
tècniques que han de regir l’adjudicació de la concessió demanial de 
l’adequació i explotació del servei de bar de les piscines municipals 
 

2. RECURSOS ECONÒMICS 
 

2.1. Modificació de crèdits núm. 5/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015 
2.2. Modificació de l’ordenança núm. 18, reguladora del preu públic per la prestació 

dels servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis 
forestals a les urbanitzacions 

2.3. Modificació de l’ordenança núm. 69, reguladora del preu públic per la prestació 
de serveis i realització d’activitats en la piscina municipal 
 

3. RECURSOS HUMANS 
 
3.1. Modificació de la plantilla de personal 
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3.2. Modificació del text refós de l’annex B, que inclou les fitxes descriptives de 
cada lloc de treball de la Corporació aprovat per acord plenari de data 24 de 
novembre de 2010 

3.3. Places que s’han de cobrir per necessitats urgents i inajornables 
 

4. SOSTENIBILITAT 
 
4.1. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Argentona i l’Institut Rubió i Tudurí, 

escola de jardineria de Barcelona 
 

5. BENESTAR SOCIAL I SANITAT 
 

5.1. Aprovació del conveni d’adhesió amb la Diputació de Barcelona pel 
desplegament dels sistemes informàtics de serveis social DIBA-HESTIA 
 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

6.1. Acceptació de les adhesions dels Ajuntaments de Montgat i de Premià de Dalt 
al conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments d’Argentona, Cabrera 
de Mar, Dosrius i Òrrius, pel foment de l’ocupació a la zona de la riera 
d’Argentona 
 

7. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

7.1. Moció conjunta dels grups municipals Convergència i Unió, PSC-
PM, Argentcat (ERC-SI-DC) i l’Entesa per Argentona 
 

7.1.1. Moció per a donar impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar 
rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya 
 

7.2. Moció del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular 
 

7.2.1. Moció per a la prohibició de les pistoles Taser 
 

7.3. Mocions del grup municipal Agrupació d’Argentona 
 

7.3.1. Moció relativa al Patronat del Museu del Càntir 
7.3.2. Moció relativa a la valoració de llocs de treball del personal de l’Ajuntament 
 
8. PROPOSTES URGENTS 
  
9. PRECS I PREGUNTES 

__________________ 


