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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 14 de desembre de 2020 - Hora: 19:00 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes anteriors (núm. 12 de data 2 de novembre de 2020 i núm. 13 de data 16 de 

novembre de 2020) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 17 d’octubre de 2020 al dia 23 de 

novembre de 2020 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 17 de data 9 d’octubre 

de 2020 i núm. 18 de data 23 d’octubre de 2020 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 3T  de 2020 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1 Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2020. 

Modificació de l’Ordenança Municipal de convivència ciutadana i de l’Ordenança 
municipal de la tinença d’animals de companyia 

3.2 Aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals d’Argentona i Mataró 
3.3 Nomenament responsable del contracte mixt de les Escoles Bressol Municipals 

d’Argentona, Cargol Treu Banya i el Bosquet de l’Ajuntament d’Argentona 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.4 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal 
 
RECURSOS HUMANS 
 
3.5 Establiment d’un nou termini per a executar el desplegament i aplicació de la Relació 

de llocs de treball, de l’Acord de convalidació de la Relació de llocs de d’aquest Ple 
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Municipal de data 18 de desembre de 2017 sobre la relació de llocs de treball de 
l’ajuntament per a l’any 2018 

 
IGUALTAT 
 
3.6 Aprovació de la Prorroga del Pla d’Igualtat 2021-2022 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1 Moció del grup municipal Junts x Cat – Argentona, per declarar la Festa del Càntir 

festa tradicional d'interès nacional 
4.2 Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la no resposta al recurs presentat pels 

veïns del passeig de Baró de Viver 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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