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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 9 de setembre de 2019 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 12 de data 15 de juliol de 2019 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 2 de juliol de 2019 al dia 21 

d’agost de 2019 

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 23 de data 12 de juny de 

2019 i núm. 24 de 28 de juny de 2019) 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 29 d’agost 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 

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1. Ratificació resolució d’Alcaldia 

3.2. Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal d’Argentona 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.3. Rectificació d'errada modificació de crèdits núm. 2/2019 del pressupost del Patronat 

de l'exercici 2019  

3.4. Modificació de crèdits núm. 4/2019 del pressupost del Patronat Municipal del Museu 

del Càntir de l'exercici 2019 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.5. Pròrroga conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal 

per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural  
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

3.6. Aprovació  del Pacte del Temps d’Argentona 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 

 

4.1. Proposta del grup municipal Socialista (PSC) - Candidatura de Progrés (CP), de 

convocatoria d'un Ple especial per a aprobar un programa municipal i pla d'actuació 

2019-2023 

4.2. Proposta del grup municipal Socialista (PSC) - Candidatura de Progrés (CP), per a 

l'ordenació del correu certificat al Veïnat de Les Ginesteres 

4.3. Proposta del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per ordenar 

estèticament les naus industrials del municipi i soterrar les línies elèctriques de la 

riera 

4.4. Proposta del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, relativa a la restitució 

dels elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià 

4.5. Interpel·lació del grup municipal Socialista (PSC) - Candidatura de Progrés (CP), sobre 

l’acord d’emetre els informatius horaris de Catalunya Ràdio per Ràdio Argentona 

4.6. Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la temporada de 

teatre, música i dansa 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


