
 

c. Gran, 59 - 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: 5 d'octubre de 2015 - Hora: 20:00 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1 Acta anterior (núm. 13 de data 7 de setembre de 2015) 
1.2 Donar compte decrets d’Alcaldia 
1.3 Donar compte d'informe de tresoreria i intervenció 
1.4 Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.5 Imposició sancions en matèria de gossos potencialment perillosos 
1.6 Aprovació fitxer de dades personals "Sol·licituds d’accés a la informació pública" 
1.7 Interposició de recurs d’alçada contra la resolució del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Servei territorial de transport de Barcelona, 
de modificació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Mataró-
Granollers amb filloles (V-1093). Línia Bus Exprés “e13” Mataró-Granollers-Sabadell i línia 
Mataró – Argentona –La Roca del Vallès – Granollers  

1.8 Modificació de la plantilla de personal 
1.9 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 
1.10 Places que s’han de cobrir per necessitats urgents i inajornables 
1.11 Modificació de crèdits núm. 12/2015 del pressupost municipal de l'exercici 2015 
 
2. BENESTAR SOCIAL I SANITAT 
 
2.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme  i 

Ajuntament d'Argentona, per a la prestació de suport tècnic als serveis socials en l'atenció 
a la dependència 

 
3. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 
 
3.1 Mocions del grup municipal Tots per Argentona 
 
3.1.1 Moció pel compliment de l'ordenança municipal de l’ús de la via pública, pel que fa a 

l’ocupació de terrasses per part dels bars de la nostra Vila 
3.1.2 Moció per a l'aprofitament de l'aigua de la Font de Sant Domingo 
3.1.3 Moció en relació a la Conferencia de les parts de la convenció marc de les Nacions 

Unides sobre el canvi climàtic de 2015 (COP21/CMP11) 
 
3.2 Moció del grup municipal Esquerra Republicana 
 
3.2.1 Moció de suport a la iniciativa de reforma horària 
 
4. PROPOSTES URGENTS 

 
5. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


