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PLE CORPORATIU 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 7 d'octubre de 2019 - Hora: 18:30 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Acta anterior (núm. 13 de data 9 de setembre de 2019) 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 25 de data 12 de juliol 

de 2019 i núm. 26 de data 30 de juliol de 2019) 

2.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 21 d’agost de 2019 al dia 20 de 

setembre de 2019 

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

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 23 de setembre 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 d'Intervenció i Tresoreria del compliment dels terminis de 

pagament 2n trimestres de 2019 

 

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

 

ALCALDIA 

 

3.1. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col•legiats 

3.2. Normativa que regirà els sorteigs dels membres de les meses electorals que actuaran 

durant els processos electorals  

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.3. Expedient de modificació de crèdits núm. 13/2019 del pressupost municipal, exercici 

2019 

3.4. Modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2020 

 

MEDI AMBIENT 

 

3.5. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, La 

Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, 

l'ârea Metropolitana de Barcelona, l'Agrupació per a la recollida selectiva del paper i 

cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

3.6. Calendari d'obertura d'establiments comercials en diumenge i festius 2020 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 

 

4.1. Moció PSC-CP relativa als recursos de reposició, restitució dels noms dels carrers, 

Baró de Viver i Dos de Maig 

4.2. Moció conjunta dels grups municipals Tots per Argentona i Junts per Catalunya-

Argentona, a favor d’un procés clar i participatiu per als canvis de nom de carrers 

4.3. Moció del grup municipal Unitat-Argentona per la República, de suport a totes les 

detingudes el 23 de setembre de 2019 

4.4. Moció conjunta dels grups municipals PSC-CP i Tots per Argentona, en resposta a les 

amenaces d'Endesa a les administracions locals sobre deute famílies vulnerables 

4.5. Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la creació d’una comissió de 

Serveis Territorials i Urbanisme 

4.6. Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la creació d’una comissió 

informativa per a la planificació dels usos, ordenació dels espais i calendarització del 

projecte d’urbanització i edificació del centre històric. 

4.7. Moció del grup municipal Junts per Catalunya-Argentona, per millorar la integració 

del paisatge natural d’Argentona i els usos industrials 

4.8. Moció del grup municipal Junts per Catalunya-Argentona, sobre la declaració 

d’emergència climàtica i ambiental a Argentona 

4.9. Moció del grup municipal Junts per Catalunya-Argentona, relativa a la restitució dels 

elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià 

4.10. Moció del grup municipal Fran Fragoso, per a la instal·lació de plats de dutxa 

4.11. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre l’inici de les obres de rehabilitació del 

local social i centre cívic del veïnat de les Ginesteres 

4.12. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la necessitat de regular el contracte 

de serveis per a la realització de treballs especialitzats en el teatre municipal La Sala 

Argentona, a fi de garantir l’activitat d’aquest important equipament cívic i cultural de 

la Vila 

4.13. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre el calendari de realització i els costos 

del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis en les 

urbanitzacions de les Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa, Can Vinardell-La 

Plana Sita i Madà 

4.14. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre l’explosió de petards i coets tronadors 

a altes hores de la nit, l’últim dia de Festa Major 

4.15. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre l’inici de les obres de reforma integral 

del carrer Josep Soler 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 


