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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 4 de juny de 2018 - Hora: 18:30 

 

  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 6 de data 8 de maig de 2018) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 21 d’abril de 2018 al dia 20 de 

maig de 2018 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 12 de data 13 d’abril de 

2018, núm. 13 de data 27 d’abril de 2018, núm. 14 de data 25 d’abril de 2018, núm. 15 

de data 4 de maig de 2018 i núm. 16 de 11 de maig de 2018) 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 23 de maig de 2018, sobre les 

resolucions adoptades pel President de la Corporació Local contràries als 

reparaments efectuats i de les principals anomalies en matèria d'ingressos 

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1. Modificació ordenança fiscal número 46 reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de venda d'objectes diversos per part del Museu del Càntir 

3.2. Aprovació de  la modificació de l'annex d'inversions i de l’expedient de modificació de 

crèdits núm. 8/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018 

3.3. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018 del pressupost 

municipal de l’exercici 2018 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.4. Sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (privada) del treballador M.A.H.S. 

 

URBANISME 

 

3.5. Aprovació Pla Director del verd urbà d'Argentona i Pla de poda 
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ESPORTS 

 

3.6. Pròrroga de la concessió demanial de l’adequació i explotació del servei de bar del 

poliesportiu municipal 

 

JOVENTUT 

 

3.7. Aprovació del Pla Local de Joventut d'Argentona 2018-2021 

 

4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

4.1. Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progres, 

sobre la recuperació per part del Ple Corporatiu de les atribucions en matèria de 

contractació delegades a la Junta de Govern Local 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


