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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 3 de juny de 2019 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Actes anteriors (núm. 4 de data 21 de març de 2019, núm. 5 de data 1 d’abril de 

2019, núm. 6 de data 29 d’abril de 2019 i núm. 7 de data 6 de maig de 2019) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local (núm. 14 de data 8 d’abril 

de 2019, núm. 15 de data 12 d’abril de 2019, núm. 16 de data 26 d’abril de 2019, 

núm. 17 de data 3 de maig de 2019 i núm. 18 de data 10 de maig de 2019) 

2.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 19 d’abril de 2019 al dia 16 de 

maig de 2019 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 21 de maig 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 1R Trimestre de 2018 

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1. Adjudicació del contracte mixt de serveis, manteniment d’alarmes, extintor, 

boques d’incendi, ruixadors, exutoris i desfibril.ladors i execució memòria valorada 

actuacions a relitzar en les instal.lacions d’alarmes, extintor, boques d’incendi, 

ruixadors, exutoris i desfibril.ladors 

3.2. Aprovació del pacte del Temps a Argentona 

3.3. Actualització dels models de declaració a inscriure en el Registre d’Interessos de 

l’Ajuntament d’Argentona 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.4. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a factures de l’exercici 2018 i 

anteriors 
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3.5. Expedient de modificació de crèdits núm. 09/2019 del pressupost municipal de 

l'exercici 2019 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.6. Reconèixer l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal d'acord amb 

el Reial Decret Legislatiu 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures 

urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 

3.7. Modificació dels membres designats per a la constitució de la Comissió 

d’Investigació, d’acord amb el protocol d’assetjament laboral d’Argentona 

 

ESPORTS 

 

3.8. Segona pròrroga de la concessió demanial de l’adequació i explotació del servei de 

bar del poliesportiu municipal 

 

4. Propostes Urgents 

 

5. Precs i Preguntes 

____________________ 


