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Ajuntament d’Argentona 

PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 5 de desembre de 2016 - Hora: 19:00 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. ALCALDIA 

 

1.1 Acta anterior (núm. 11 de data 7 de novembre de 2016) 

1.2 Donar compte decrets d’Alcaldia 

1.3 Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament 

1.4 Ratificació resolucions d’Alcaldia 

1.5 Nomenament de vicepresidenta del Consell de la Vila 

1.6 Modificació de l’art. 7è del Reglament del Consell Municipal de Mitjans de 

Comunicació d’Argentona 

1.7 Modificació de l’art. 8è del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni d’Argentona 

1.8 Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de les taxes per expedició de 

documents administratius 

1.9 Imposició de les taxes per llicències, autoritzacions o comunicacions en matèria 

d’urbanisme i obres i aprovació de l’ordenança fiscal número 14 reguladora de les 

mateixes 

1.10 Modificació de l’ Ordenança número 21 reguladora del preu públic per la prestació 

del servei d’activitats per part de la regidoria de serveis socials 

1.11 Modificació de l’ Ordenança número 22 reguladora del preu públic per la prestació 

del servei de venda de saques per a la fracció verda, bosses compostables i bosses de 

ràfia  

1.12 Modificació de l’ Ordenança número 68 reguladora del preu públic per la realització 

d’activitats per part de la regidoria d’esports 

1.13 Aprovació del Pressupost General del Municipi per a l'any 2017 

1.14 Moció d'alcaldia referent a deixar sense efectes l'acord del Ple de data 5 d'agost de 

1976 de censura de la Corporació a una manifestació 

 

2. RECURSOS HUMANS 

 

2.1 Declaració de compatibilitat d'activitats privades de treballador municipal 

2.2 Aprovació del projecte de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb l’objectiu de donar 

resposta i implantar les principals novetats segons la nova Llei 39/2015 del 

Procediment Administratiu Comú 

 

3. MEDI AMBIENT I SANITAT 
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3.1 Aprovació de la pròrroga del conveni específic de col·laboració entre l'Agència de la 

Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament d'Argentona en materia de Sanitat i 

aprovació annex específic pel període 2017-2020 

 

4. ESPAI PÚBLIC 

 

4.1 Modificació contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de residus 

municipals de la vila d’Argentona 

 

5. BENESTAR SOCIAL 

 

5.1 Aprovació de la pròrroga del Pla d'Igualtat 2012-2020 i l'addenda per a la seva 

actualització 

5.2 Aprovació del conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament d’Argentona per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant 

 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

6.1 Aprovació de l'addenda al conveni de cooperació entre l'Ajuntament d'Argentona i el 

Consell Comarcal del Maresme per l'adhesió de l'Observatori de Desenvolupament 

Local del Maresme 

6.2 Acceptació de l'Addenda de l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del 

Maresme 

 

7. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS 

 

7.1 Moció conjunta de tots els grups municipals 

 

7.1.1 Moció sobre la mobilitat al Maresme 

 

8. PROPOSTES URGENTS 

 

9. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


