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Ajuntament d’Argentona 

PLE CORPORATIU 
 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 9 de maig de 2016 - Hora: 19:00 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. ALCALDIA 
 
1.1. Acta anterior (núm. 4 de data 4 d’abril de 2016) 
1.2. Donar compte decrets d’Alcaldia 
1.3. Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament 
1.4. Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del compliment dels terminis de 

pagament 1T 2016 
1.5. Ratificació resolucions d’Alcaldia 
1.6. Concessió del títol de filla predilecta de la Vila a Na Josepa Vila Ibora "Pepi Vila" 
1.7. Canvi nomenament vocal en representació del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds en la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir 
1.8. Modificació de crèdits núm. 7/2016 del pressupost municipal de l'exercici 2016 
1.9. Modificació de l'ordenança número 61 reguladora del preu públic per la prestació del 

servei de venda de publicacions i productes de difusió d'activitats culturals i festives del 
municipi 

1.10. Modificació ordenança 67 reguladora preu públic servei escola bressol 
1.11. Modificació de l'acord relatiu a la determinació de la dedicació i de la retribució de 

l'alcalde 
1.12. Baixa drets reconeguts exercicis anteriors 
1.13. Reconeixement extrajudicial de crèdit relació de factures dels anys 2015 i anteriors 
1.14. Acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
1.15. Adhesió a la Comissió Central de Subministraments de béns i serveis de la Generalitat 

de Catalunya 
1.16. Conveni marc referit a la col•laboració entre el Servei Català de Trànsit  i l’Ajuntament 

d’Argentona en matèria de seguretat viària i el conveni específic en matèria  de controls 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material 
de suport 

1.17. Conveni de col•laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Argentona, per a la cessió de quatre vehicles policials 

1.18. Rectificació de l’inventari de béns referit a 31 de desembre de 2015 
 

2. MEDI AMBIENT I SANITAT 
 
2.1. Aprovació de la revisió del PPI (Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals) 

periode 2016-2020 
 
3. EDUCACIÓ 
 
3.1. Cinquena pròrroga del contracte de la concessió, gestió i explotació del  servei de  

l’escola bressol municipal ubicada al carrer Domingo Bellalta i Collet, núm.1 (Veïnat de 
Can Serra de LLadó), actualment “El Bosquet” 
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4. CULTURA I PATRIMONI 
 
4.1. Reelecció i nomenament de vocals de la Junta de Govern del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir 
 
5. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 
 
5.1. Mocions del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona 
 
5.1.1. Moció de suport a les represaliades polítiques 
5.1.2. Moció “Fem un pas més cap a la independència, sense por” 
 
5.2. Mocions del grup municipal Tots per Argentona 
 
5.2.1. Moció per a la creació de protocol d'actuació sanitari 
5.2.2 Moció respecte la informació dels ingressos i despeses de tots els actes municipals 
5.2.3 Moció relativa a la publicació de les dades de la recollida dels residus municipals 
5.2.4. Moció en relació a posar el nom de Muriel Casals a la biblioteca municipal 
5.2.5. Moció respecte l'ús de l'espai públic que en fan alguns establiments de restauració de la 

vila 
5.2.6 Moció respecte la rotonda d'Òrrius 
 
6. INTERPEL·LACIONS GRUPS MUNICIPALS 
 
6.2. Interpel·lacions del grup municipal Tots per Argentona 
 
6.2.1. Interpel·lació respecte la moció de protecció a les persones refugiades aprovada en el 

Ple del passat 4 d’abril 
6.2.2. Interpel·lació respecte als plecs per a l’adjudicació de l’explotació del bar de la piscina 

municipal. 
6.2.3. Interpel·lació respecte al manteniment de la piscina municipal 
 
7. PROPOSTES URGENTS 
 
8. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


