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Ajuntament d’Argentona 

 
PLE CORPORATIU  

 
 
Sessió ordinària - 1ª convocatòria 
 
Data: 4 de maig de 2015 - Hora: 20.00 hores 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 4 de data 13 d’abril de 2015) 
1.2. Donar compte de l’informe anual de la defensora del vilatà/na 
1.3. Donar compte Decrets d’Alcaldia 
1.4. Donar compte Decrets d’Alcaldia amb reparament 
1.5. Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.6. Modificació fitxer automatitzat 

 
2. XARXES I NOVES TECNOLOGIES 

 
2.1. Adhesió a l’addenda del conveni de col·laboració per al desenvolupament de 

xarxes de telecomunicacions a Catalunya signat entre Localret i Telefònica 
 

3. RECURSOS ECONÒMICS 
 

3.1. Modificació de crèdits núm. 6/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015 
3.2. Modificació de crèdits núm. 1/2015 del pressupost del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir de l’exercici 2015 
3.3. 1r reconeixement extrajudicial de crèdit relació de factures dels anys 2014 i 

anteriors 
3.4. Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors 
3.5. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns 

immobles 
3.6. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 46, reguladora de la taxa per la prestació 

del servei de venda d’objectes diversos per part del Museu del Càntir 
3.7. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la 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 
 

4. URBANISME, OBRES I HABITGATGE 
 
4.1. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Argentona 

d’Ordenació a l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA “El Cros Industrial” 
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5. BENESTAR SOCIAL I SANITAT 
 

5.1. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de Salut 
Pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Argentona 
 

6. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

6.1. Moció del grup municipal Tots per Argentona 
 

6.1.1. Moció per a l’adhesió al manifest pel dret a decidir sobre la nostra salut i el 
sistema sanitari de Catalunya 
 

7. PROPOSTES URGENTS 
  
8. PRECS I PREGUNTES 

__________________ 


