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Ajuntament d’Argentona 

 
PLE CORPORATIU 

 
Sessió ordinària - 1ª convocatòria 

 
Data:  1 de juliol de 2015 - Hora: 20:00 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. ALCALDIA 

 
1.1. Acta anterior (núm. 9  data 13 de juny de 2015) 
1.2. Donar compte constitució de Grups Municipals i dels seus càrrecs 
1.3. Donar compte Decrets d’Alcaldia relatius a l’estructuració de l’Ajuntament i a la delegació de 

competències 
1.4. Donar compte decrets d’Alcaldia 
1.5. Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament 
1.6. Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.7. Periodicitat de sessions del Ple Corporatiu 
1.8. Creació i composició de les Comissions Informatives i Comissió Especial de Comptes 
1.9. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats 
1.10. Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal d’Argentona 
1.11. Modificació membre Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades 
1.12. Designació membres de la Comissió del Nomenclàtor 
1.13. Nomenament vocals en representació dels grups municipals en la Junta de Govern 

del Patronat del Museu del Càntir 
1.14. Determinació de la dedicació i de la retribució dels càrrecs municipals 
1.15. Concessió del títol de fills predilectes de la Vila a en Josep Lladó Pascual i en Lluís 

Serra Vives 
1.16. Modificació de l’Ordenança núm. 62, reguladora del preu públic per la prestació del 

servei de venda d’objectes diversos per part del Museu del Càntir 
1.17. Aprovació definitiva del Text Refós del projecte bàsic de rehabilitació de la Casa Puig i 

Cadafalch 
1.18. Aprovació definitiva del Text Refós del projecte executiu de la 1a fase de la 

rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch 
1.19. Modificació del plec de clàusules administratives particulars i plec 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. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 
 

2.1. Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
 

2.1.1. Moció a favor de la laïcitat de les administracions públiques i l’Ajuntament 
d’Argentona 

 

3. URGÈNCIES 
 

4. PRECS I PREGUNTES 
__________________ 

 


