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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 2 de juliol de 2018 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Actes anteriors (núm. 7 de data 4 de juny de 2018 i núm. 8 de data 15 de juny de 

2018) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 21 de maig de 2018 al dia 17 de 

juny de 2018 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 17 de data 18 de maig 

de 2018, núm. 18 de data 25 de maig de 2018, núm. 19 de data 1 de juny de 2018 i 

núm. 20 de data 8 de juny de 2018) 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 20 de juny 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 

2.5 Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 1T 2018 

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1. Adhesió de l’Ajuntament d’Argentona a l’aprovació de la pròrroga de la contractació 

de serveis de telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal del 

Maresme 

3.2. Aprovació del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 

l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus, SA per a la millora de les 

comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per 

carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró 

3.3. Reelecció i nomenament de nous vocals de la Junta de Govern del Patronat Municipal 

del Museu del Càntir 

3.4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018 del pressupost 

municipal de l’exercici 2018 
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3.5. Modificació de crèdits núm. 1/2018 del pressupost del Patronat Municipal del Museu 

del Càntir de l'exercici 2018 

  

URBANISME 

 

3.6. Aprovació inicial text Refós Abril 2018 del projecte de Rehabilitació de la Casa Puig i 

Cadafalch 2na fase 

 

MEDI AMBIENT 

 

3.7. Deixar sense efectes l'acord plenari de data 17 de setembre de 2010 de creació de la 

Ponència Ambiental de l'Ajuntament d'Argentona 

 

SERVEIS SOCIALS 

 

3.8. Aprovació inicial del Protocol de Dol en Situació de Violència Masclista 

 

IGUALTAT  

 

3.9. Per donar suport a la declaració institucional de 28 de juny: Dia per l’alliberament de 

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals 

 

4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

4.1. Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat popular 

d’Argentona, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i 

Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés,  sobre la delegació de 

competències en matèria de contractació a la Junta de Govern Local 

4.2. Moció conjunta dels grups municipals de la Candidatura d’Unitat popular 

d’Argentona, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, per 

proclamar Argentona municipi adscrit a la República Catalana 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


