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PLE CORPORATIU 

 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 4 de febrer de 2019 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Donar compte de l’informe de la defensora del vilatà/na, Memòria 2017-2018 

2. Actes anteriors (núm. 17 de data 14 de desembre de 2018 i núm. 1 de data 7 de 

gener de 2019) 

 

3. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

3.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 18 de desembre de 2018 al dia 

20 de gener de 2019 

3.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 42 de data 14 de 

desembre de 2018, núm. 43 de data 21 de desembre de 2018, núm. 1 de data 4 de 

gener de 2019 i núm. 2 de data 11 de gener de 2019) 

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

3.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 23 de gener de 2019, sobre les 

resolucions adoptades pel President de la Corporació Local contràries als 

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

 

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

 

ALCALDIA 

 

4.1 Expedient de modificació de crèdits núm. 02/2019 del pressupost municipal de 

l'exercici 2019 

4.2 Expedient de modificació de crèdits núm. 03/2019 del pressupost municipal de 

l'exercici 2019 

4.3 Licitació contracte d’obres incloses en el Projecte Executiu de les subfases 2.1 

(actuacions estructurals) i subfase 2.4 (restauració interior) de la fase II del Projecte 

Executiu de la Rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 

4.4 Modificació de la plantilla de personal corresponent a l'exercici 2019 

 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

 

4.5 Segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment de l’equipament 

informàtic, telefonia IP i Wimax de l’Ajuntament d’Argentona 
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PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

4.6 Renovació dels membres del Consell municipal d’Infància de l’Ajuntament 

d’Argentona 2018-2019 

 

ESPAI PÚBLIC 

 

4.7 Segona pròrroga del contracte del servei de manteniment de la jardineria i dels 

espais verds públics urbans d’Argentona 

 

4.8 Segona pròrroga del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport 

de residus municipals de la vila d’Argentona 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

4.9 Aprovació del conveni – i annex- amb Consell Comarcal del Maresme per a la 

delegació parcial de competències en la prestació del projecte: Campanya de 

reparació de voreres del centre urbà i de les urbanitzacions del municipi en el marc 

de la política activa d’ocupació en el marc del programa PROGRAMA TREBALL I 

FORMACIÓ (2018-2020) 

 

5. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

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

Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, contra el bloqueig 

del vaixell Open Arms 

5.2 Moció del grup municipal Partido Popular Argentona, relativa a la instal·lació de 

senyals informatives de les urbanitzacions de la nostra Vila 

5.3 Interpel·lació del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

Progrés sobre la seguretat 

5.4 Interpel·lació del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

Progrés sobre el servei públic d’assessorament jurídic 

 

6. Propostes Urgents 

 

7. Precs i Preguntes 

____________________ 


