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Ajuntament d’Argentona 

PLE CORPORATIU 
 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 7 de març de 2016 - Hora: 19:00 
 
 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 2 de data 1 de febrer de 2016) 
1.2. Donar compte decrets d’Alcaldia 
1.3. Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del 4r Trimestre de 2015 
1.4. Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.5. Nomenament de membres en els òrgans del Consell de la Vila 
1.6. Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consorci LOCALRET, 
L’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d'informació de les administracions catalanes 

1.7. Modificació de les bases d'execució del pressupost municipal exercici 2016 
1.8. Modificació de l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per la utilització de 

l’equipament de la Sala d’Argentona i per la instal•lació d’anuncis i del servei de bar en 
aquest mateix equipament 

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

1.10. Aprovació de l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament d'Argentona 
1.11. Adhesió als acords marc del servei de d’assegurances i del servei de mediació 

d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i L’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 

 
2. URBANISME 

 
2.1. Acta de lliurament i recepció de les obres de pavimentació del Passatge Tres Tombs 
 
3. MEDI AMBIENT I SANITAT 

 
3.1. Aprovació plans d'autoprotecció de les urbanitzacions (PAU’s) de Can Cabot, 

Ginesteres, Can Raimí-Can Ribosa i Madà. 
3.2. Aprovació Reglament de Règim d'ús dels horts municipals d'Argentona 
 
4. ESPAI PÚBLIC 

 
4.1. Pròrroga del contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públic 
4.2. Modificació del Reglament del Cementiris Municipals de l'Ajuntament d'Argentona 
 
5. EDUCACIÓ 
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5.1. Extinció del contracte relatiu a la concessió administrativa de la gestió i explotació del 
servei de l’Escola Bressol Municipal d’Argentona “Cargol Treu Banya” ubica en el Veïnat 
del Cros, a l’Av.Mediterrani, s/n 

 
6. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 

 
6.1. Mocions conjuntes dels grups municipals de Candidatura d’Unitat Popular, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots per Argentona 
 

6.1.1 Moció relativa al Dia Internacional de les Dones 
6.1.2 Moció per a l'adhesió d'Argentona a la Xarxa de municipis per a l'economia social i 

solidària 
 
6.2. Mocions del grup municipal de Tots per Argentona 

 
6.2.1 Moció relativa al servei del bus a l'Hospital 
6.2.2 Moció per a l'anul·lació de l'acord de Ple del 4 de març de 2013 respecte a la instal·lació 

de càmeres de vigilància 
6.2.3 Moció en relació a posar el nom de Muriel Casals a la Plaça situada a l'antic Can Doro 
6.2.4 Moció per la supressió de la distribució gratuïta de bosses de plàstic d'un sol ús. 
6.2.5 Moció en relació a les instal·lacions de la zona verda de la urbanització de Les 

ginesteres 
6.2.6 Moció relativa a Les Ginesteres 
 
6.3 Mocions del grup municipal Partido Popular Argentona 
 
6.3.1 Moció sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments 
6.3.2 Moción en defensa de las Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares y en contra de su 

desaparición 
 
7. INTERPEL·LACIONS 

 
7.1. Interpel·lacions del grup municipal Tots per Argentona 

 
7.1.1. Respecte al mal ús que darrerament es fa de les papereres dels espais públics 
7.1.2. Aclariment de Comptes 
7.1.3. Respecte el funcionament de la Ràdio Municipal 

 
8. PROPOSTES URGENTS 
 
9. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


