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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 

Data: 1 d'abril de 2019 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 3 de data 4 de març de 2019) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 15 de febrer de 2019 al dia 18 de 

març de 2019 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 6 de data 8 de febrer de 

2019, núm. 7 de data 15 de febrer de 2019, núm. 8 de data 22 de febrer de 2019, 

núm. 9 de data 1 de març de 2019 i núm. 10 de 11 de març de 2019) 

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

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1. Normativa que regirà el sorteig dels membres de les meses electorals que actuaran 

durant les properes Eleccions a les Corts Generals 2019 del dia 28 d’abril de 2019 

3.2. Sorteig i designació dels membres de les meses electorals que actuaran durant les 

properes Eleccions a les Corts Generals 2019 del dia 28 d’abril de 2019 

3.3. Ratificació resolucions d’Alcaldia 

3.4. Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament d'Argentona per l'exercici 2019. 

Modificació del Reglament de règim intern de les escoles bressol municipals. 

3.5. Manteniment tarifes del  servei d’autotaxis d’Argentona del 2018 per a l’exercici 2019. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.6. Expedient de modificació de crèdits núm. 06/2019 del pressupost municipal de 

l’exercici 2019 

3.7. Modificació de crèdit núm. 2/2019 del pressupost del Patronat Municipal del Museu 

del Càntir de l’exercici 2019 
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URBANISME 

 

3.8. Adjudicació del 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 

 

EDUCACIÓ 

 

3.9. Licitació del contracte mixt de serveis de les escoles bressol municipals d’Argentona, 

Cargol Treu Banya i el Bosquet de l’Ajuntament d’Argentona 

 

IGUALTAT 

 

3.10. Aprovació del Protocol per a l’abordatge del sexisme i les violències sexuals a 

Argentona 

 

4. Propostes Urgents 

 

5. Precs i Preguntes 

____________________ 


