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Ajuntament d’Argentona 

PLE CORPORATIU 
 
 
Sessió ordinària - 1ª convocatòria 
 
Data: 9 de novembre de 2015 - Hora: 19:00h 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 

 
1. ALCALDIA 

 
1.1 Actes anteriors (núm. 14 de data 5 d’octubre de 2015, núm. 15 de data 5 d’octubre de 

2015 i núm. 16 de data 13 d’octubre de 2015) 
1.2 Donar compte decrets d’Alcaldia 
1.3 Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.4 Recuperació d’ofici d'un espai de titularitat municipal situat al camp d'esport del barri del 

Cros 
1.5 Declarar desert el contracte relatiu a la concessió demanial i adequació i explotació dels 

serveis de bar de les piscines municipals 
1.6 Modificació del Reglament Orgànic Municipal 
1.7 Determinació de la dedicació i de la retribució dels càrrecs municipals 
1.8 Aprovació del Pressupost General del Municipi per a l’any 2016 
1.9 Modificació de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals 
1.10 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles 
1.11 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’ Impost sobre l’increment de 

valor dels terrenys de naturalesa urbana 
1.12 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’ Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 
1.13 Modificació de l'ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per expedició de 

documents administratius 
1.14 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la retirada o 

immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la 
via pública 

1.15 Modificació de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la recollida, 
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 

1.16 Modificació de l’Ordenança número 21, reguladora del preu públic per a la prestació del 
servei d’activitats per part de la regidoria de serveis socials 

1.17 Modificació de l'ordenança número 23, reguladora del preu públic per a la prestació de 
serveis i activitats formatives per part de l'àrea d'educació 

1.18 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de l’ Impost sobre Activitats 
Econòmiques 

1.19 Modificació de l’Ordenança Fiscal número 41 reguladora de la taxa per utilització privativa 
o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres 
o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

1.20 Modificació de l’Ordenança Fiscal número 54 reguladora de la taxa per la utilització de 
dependències municipals per part de particulars 

1.21 Modificació de l'ordenança fiscal número 56 reguladora de la taxa per la utilització 
d'instal·lacions esportives municipals 
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1.22 Modificació de l’Ordenança núm. 61, reguladora del preu públic per la prestació del servei 
de venda de publicacions  

1.23 Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs locals subjectes a la revisió 
periòdica de preus en funció de l’índex de preus de consum 

 
2. RECURSOS HUMANS 
 
2.1 Modificació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l’accés a 

places de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Argentona 
2.2 Adhesió al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya  (FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) 

2.3 Conveni de col•laboració entre Institut Miquel Biada i l’empresa Ajuntament d’Argentona 
per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle 
formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i Grau Superior d’Administració i Finances 
a  l’Institut Miquel Biada, de Mataró. 

 
3. URBANISME, OBRES I HABITATGE 
 
3.1 Suspensió potestativa de llicències urbanístiques 
 
4. BENESTAR SOCIAL I SANITAT 
 
4.1 Aprovació de la Prorroga del Pla d’Igualatat 2012-2015 
 
5. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 
 
5.1 Mocions conjuntes dels grups municipals Candidatura d’Unitat Popular, Partit dels 

Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds 
 
5.1.1 Moció conjunta dels grups municipals Candidatura d'Unitat Popular, Partit dels Socialistes 

de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, relativa al dia internacional per a 
l'eliminació de la violencia envers les dones 

5.1.2 Moció relativa a un nou model de la gestió del litoral 
 
5.2 Mocions del grup municipal Tots per Argentona 
 
5.2.1 Moció relativa a les propostes de modificació de les actuals ordenances actualment 

vigents 
5.2.2 Moció relativa a la proposta de modificació de l'actual ordenança de l'ús de la via pública 

amb instal·lacions de terrasses 
 
6. PROPOSTES URGENTS 

 
7. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


