
 

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: 4 d'abril de 2016 - Hora: 19:00 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 3 de data 7 de març de 2016) 
1.2. Donar compte decrets d’Alcaldia 
1.3. Modificació de l’art. 52 del Reglament Orgànic Municipal 
1.4. Aprovació de la primera addenda pròrroga de vigencia i de revisió de pressupost al 

Conveni formalitzat el 22 d'octubre de 2015 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport 
Metropolità, l'Ajuntament d'Argentona i l'empresa Cingles Bus SA per a la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera entre Òrrius, Argentona i l'Hospital de Mataró 

1.5. Modificació de crèdits núm. 5/2016 del pressupost municipal de l'exercici 2016 
1.6. 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 
1.7. Modificació de l’ Ordenança fiscal número 48 reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de visites al Museu del Càntir 
1.8. 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 
1.9. Noves tarifes del  servei d’autotaxis d’Argentona 
1.10. Modificació del conveni per a la utilització dels cabals i finançament de les obres 

“Projectes de Millora de la Xarxa Regional de Distribució d’Aigua a la Comarca del 
Maresme” 

1.11. Inadmissió recurs de reposició contra acord del Ple Corporatiu de data 11 de gener de 
2016 

 
2. URBANISME 

 
2.1. Aprovació inicial del Pla d'Inspecció d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Argentona 
 
3. ESPAI PÚBLIC 

 
3.1. Pròrroga del contracte del servei de manteniment d'alarmes, extintors, boques d'incendis, 

ruixadors i exutoris a centres municipals 
 
4. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 

 
4.1. Moció conjunta dels grups municipals Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa 
per Catalunya Verds 
 

4.1.1 Moció de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels 
refugiats 
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5. PROPOSTES URGENTS 

 
6. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


