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PLE CORPORATIU 

 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

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

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Actes anteriors (núm. 14 de data 7 d’octubre de 2019, núm. 15 de data 17 

d’octubre de 2019 i núm. 16 de data 17 d’octubre 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. 27 de data 13 de 

setembre de 2019 i núm. 28 de data 27 de setembre de 2019) 

2.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 20 de setembre de 2019 al dia 18 

d’octubre 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: 

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.1. Sol·licitud de compatibilitat de segona activitat del treballador SFM 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

3.2. Aprovació del Pacte del Temps 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 

 

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

seguiment dels projectes d’urbanització i edificació del centre històric 

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

Serveis Territorials i Urbanismes 

4.3. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, referent a la restitució 

dels elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià 

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

4.5. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre l’incompliment del termini màxim de 

pagament de factures als proveïdors de l’Ajuntament d’Argentona 

4.6. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la necessitat de realitzar l’actualització 

de l’inventari municipal de béns de l’Ajuntament d’Argentona 
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4.7. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la necessitat de promoció i 

finançament de l’Escola de Música d’Argentona 

 

5. Renúncia del regidor del grup municipal Tots per Argentona, Pep Masó 

Nogueras 

 

6. Propostes Urgents 

 

7. Precs i Preguntes 

____________________ 


