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PLE CORPORATIU 

 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 3 de desembre de 2018 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 14 de data 5/11/2018) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1) Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 25/10/2018 al dia 21/11/2018 

 

2.2) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 34 de data 19 d’octubre 

de 2018, núm. 35 de data 26 d’octubre de 2018, núm. 36 de data 5 de novembre de 

2018 i núm. 37 de 9 de novembre de 2018) 

 

2.3) Donar compte de l’informe de la Comissió d’Ètica (juny 2017 – juny 2018) 

 

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

 

ALCALDIA 

3.1) Donar compte expressa dels Decrets d'Alcaldia que així ho requereixin 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

3.2) Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 2n i 3r Trimestres de 2018 

 

3.3) Aprovació del préstec a llarg termini previst al pressupost 2018 dins el Programa de 

Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 

 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

3.4) Aprovació preus contradictoris del contracte del servei de manteniment de 

l'equipament informàtic, telefonía IP i wimax de l'Ajuntament d'Argentona, PC 93 a 107 

 

ESPAI PÚBLIC 

3.5) Modificació del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de 

residus municipals de la vila d’Argentona 
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IGUALTAT 

3.6) Aprovació del Manifest unitari Dia Internacional per l'eliminació de la violència  envers 

les dones de 25 de novembre de 2018 

 

4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

4.1) Moció del Grup Municipal Socialista (PSC-CP) al ple de l’Ajuntament d’Argentona per 

instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del 

decret de menjadors 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


