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Ajuntament d’Argentona 

PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 8 de maig de 2017 - Hora: 19:00 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. ALCALDIA 

 

1.1. Acta anterior (núm. 4 de data 3 d’abril de 2017) 

1.2. Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament 

1.3. Ratificació resolucions d’Alcaldia 

1.4. Concessió del títol de fill adoptiu d'Argentona a en Trinitàrio (Tàrio) Rubio Cuevas 

1.5. Aprovació de l'Annex 2 al Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l'Ajuntament d'Argentona per a l'adhesió al sistema de informació i atenció a les 

víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya 

1.6. Resolució de les al·legacions presentades contra l'Ordenança municipal reguladora 

de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva 

activitat a Argentona i obertura de nou termini d'exposició pública 

1.7. Acord pel que es reserva el dret a participar en els procediments d’adjudicació de 

determinats contractes a Centres Especials de Treball, i s’estableixen els 

percentatges mínims de reserva i les condicions mínimes per garantir el compliment 

 

2. RECURSOS HUMANS 

 

2.1. Aprovació d’un projecte i la corresponent declaració de la necessitat, urgència i 

inajornabilitat de sectors, funcions i categories professionals que es considerin 

prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials (Tècnic/a 

Auxiliar d’alcaldia per la regidoria de cohesió) 

2.2. Aprovació d’un Projecte i la corresponent declaració de la necessitat, urgència i 

inajornabilitat de sectors, funcions i categories professionals que es considerin 

prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials (Tècnic/a 

Auxiliar d’alcaldia per la biblioteca municipal) 

2.3. Aprovació d’un projecte i la corresponent declaració de la necessitat, urgència i 

inajornabilitat de sectors, funcions i categories professionals que es considerin 

prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials (Auxiliar de 

gestió d’alcaldia per la regidoria de transparència) 

 

3. URBANISME 

 

3.1. Aprovació de la Memòria per a sol•licitar deixar sense efecte l’Àrea Residencial 

Estratègica “El Cros” d’Argentona inclosa en la Pla Director de les Àrees Residencials 

Estratègiques de l’àmbit del Maresme 



 

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 

3.2. Aprovació inicial del projecte executiu de la Subfase 2.2 (Actuacions en l'envoltant 

exterior) de la Fase II del projecte executiu de la rehabilitació de la casa Puig i 

Cadafalch 

 

4. BENESTAR SOCIAL 

 

4.1. Aprovació l'annex específic pel període 2017-2020 del Conveni d'Encàrrec de la 

Gestió de Prestació de Serveis Mínims de Salut Pública de competència municipal 

entre el Departament de Salut i l'Ajuntament d'Argentona i deixar sense efecte 

l'annex aprovat en el Ple Corporatiu municipal de data 6 de febrer de 2017 

 

5. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 

 

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

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya – 

Candidatura de Progrés i Iniciativa per Catalunya Verds 

 

5.1.1. Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora 

dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries 

 

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

Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots per 

Argentona  

 

5.2.1. Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 

 

5.3. Moció del grup municipal Tots per Argentona 

 

5.3.1. Moció recollida selectiva de residus als habitatges disseminats i l'horari de l'Àrea 

d'Emergència 

 

6. INTERPEL·LACIONS 

 

6.1. Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona 

 

6.1.1. Interpel·lació sobre el projecte de construcció de la nova Biblioteca Municipal 

 

7. PROPOSTES URGENTS 

 

8. PRECS I PREGUNTES 

____________________ 


