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PLE CORPORATIU 
 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

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

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 2 de data 4 de febrer de 2019) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 21 de gener de 2019 al dia 14 de 

febrer de 2019 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 3 de data 18 de gener 

de 2019, núm. 4 de data 25 de gener de 2019, núm. 5 de data 1 de febrer de 2019) 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 19 de febrer 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 

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

de pagament 4t Trimestre de 2018 

 

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

 
ALCALDIA 

 

3.1. Ratificació resolucions d’Alcaldia 

3.2. Expedient de modificació de crèdits núm. 04/2019 del pressupost municipal de 

l'exercici 2019 

3.3. Aprovació preus contradictoris del contracte del servei de manteniment instal·lacions 

dels equipaments municipals i control energètic 

3.4. Desistiment  del procediment de licitació del contracte  mixt de serveis consistent en 

el manteniment d’alarmes, extintors, boques d’incendi, ruixadors, exutoris i 

desfibril•ladors i execució de la memòria valorada actuacions a realitzar en les 

instal•lacions d’alarmes, extintors, boques d’incendi, ruixadors, exutoris i 

desfibril•ladors, i iniciació immediata del procediment de licitació 

3.5. Adjudicació del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament 

d’Argentona i del Museu del Càntir 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.6. Modificació de l'acord de condicions comuns del personal del servei de l'Ajuntament 

d'Argentona 
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3.7. Incoació de l’expedient de revisió d’ofici dels acords plenaris de 18 de desembre de 

2017 i 20 de març de 2018 d’aprovació de la relació de llocs de treball i valoració de 

llocs de treball 

3.8. Designació de membres per a la constitució de la Comissió d’Investigació, d’acord 

amb el Protocol d’assetjament laboral d’Argentona 

 

URBANISME 

 

3.9. Aprovació definitiva del projecte executiu per la construcció de la Xarxa de Banda 

Ampla del municipi d'Argentona 

 

MEDI AMBIENT 

 

3.10. Aprovació del conveni entre l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida 

Selectiva Porta a Porta i l'Ajuntament d'Argentona per a l'establiment d'un acord marc 

per al subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la 

recollida selectiva de la fracció orgànica pels anys 2019-2022 

 

EDUCACIÓ 

 

3.11. Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l'èxit educatiu 

 

IGUALTAT 

 

3.12. Aprovació de l'annex del Protocol per l'abordatge integral de la Violencia de Gènere 

"Actuacions de Dol" 

3.13. Aprovació manifest en motiu del 8 de març de 2019, Dia Internacional de les Dones 

 

4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 

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

Progrés, que insta al govern a buscar el màxim consens polític i social en el projecte 

de la nova biblioteca municipal a Can Doro 

4.2. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

Progrés, per a garantir el servei de pediatria als centres d’atenció primària 

4.3. Moció del grup municipal Partido Popular Argentona, relativa a la recepció de les 

obres de Can Barrau II 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 


