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PLE CORPORATIU 

 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 5 de març de 2018 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 2 de data 5 de febrer de 2018) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 22 de gener de 2018 al dia 16 de 

febrer de 2018 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 2 de data 12 de gener 

de 2018, núm. 3 de data 26 de gener de 2018 i núm. 4 de data 9 de febrer de 2018) 

2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 

2.4 Donar compte de l’informe d’Intervenció de data 20 de febrer de 2018, sobre les 

resolucions adoptades pel President de la Corporació Local contràries als 

reparaments 

2.5 Donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 4T 2017 

 

3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 

 

ALCALDIA 

 

3.1) Aprovació de la modificació del Pla normatiu de l'Ajuntament d'Argentona per 

l'exercici 2018: modificació del REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL D'INFÀNCIA DE L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA 

3.2) Modificació de crèdits núm. 04/2018 del pressupost municipal de l'exercici 2018 

3.3) Modificació de l’Acord sobre condicions comuns del personal del Servei de 

l’Ajuntament d’Argentona 

3.4) Declaració de Serveis Essencials. Exercici 2018  

 

4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

4.1) Moció conjunta dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya-

Candidatura de Progrés, Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona, Esquerra 

Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots per Argentona, en 

defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística 
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4.2) Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, 

en contra de la pujada de les tarifes municipals de l’aigua a conseqüència de 

l’increment de la tarifa d’ATLL (Aigües Ter-Llobregat) 

4.3) Moció del grup municipal  del Partit Popular de l’Ajuntament d’Argentona  per a 

denunciar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pels 

incompliments en el finançament de les escoles bressol municipals d’Argentona 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


