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Ajuntament d’Argentona 

PLE CORPORATIU 

 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 6 de juny de 2016 - Hora: 19:00 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. ALCALDIA 

 

1.1. Actes anteriors (núm. 5 de data 9 de maig de 2016 i núm. 6 de data 30 de maig de 

2016) 

1.2. Donar compte de l’informe anual de la defensora del vilatà/na 

1.3. Donar compte decrets d’Alcaldia 

1.4. Ratificació resolucions d’Alcaldia 

1.5. Modificació de l'art. 24 del Reglament Orgànic Municipal 

1.6. Extinció de la posada a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya d’un terreny municipal  

1.7. Proposta de nomenament d'un president suplent per a la Comissió Informativa del 

Nomenclàtor 

1.8. Modificació de l'Ordenança número 17 reguladora del preu públic per la prestació 

de serveis i activitats formatives diverses per part del Museu del Càntir 

1.9. Rectificació errada material de l’acord del Ple de data 9 de maig de 2016 de 

reconeixement extrajudicial de crèdit dels anys 2015 i anteriors    

 

2. URBANISME 

 

2.1. Aprovació de la participació de l’Ajuntament d’Argentona en l’operació “Instal·lació 

de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la província” promoguda 

per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria de cofinançament del 

programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, segons 

Ordre GAH/45/2016, de 7 de març 

 

3. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS  

 

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

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 

de Progrés, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots per Argentona 

 

3.1.1. Moció de rebuig als atacs del govern Espanyol contra la Llei de mesures urgents per 

afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica  
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3.2. Mocions conjuntes dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya, 

Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona, Partit dels Socialistes de Catalunya-

Candidatura de Progrés i Iniciativa per Catalunya Verds  

   

3.2.1. Moció per a la retirada dels símbols franquistes  

3.2.2. Moció per al reconeixement de la figura de l’Alfons Güell 

 

4. PROPOSTES URGENTS 

 

5. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


