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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 4 de maig de 2020 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Pressa de possessió de la regidora de Unitat- Argentona per la República 

 
2. Actes anteriors (núm. 3 de data 2 de març de 2020 i núm. 4 de data 13 de març 

de 220) 
 

3. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
3.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 17 de febrer de 2020 al dia 20 

d’abril de 2020 
3.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 3 de data 14 de febrer 

de 2020 i núm. 4 de data 28 de febrer de 2020) 
3.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia aprovats en matèria de competència 

plenària (art. 21.1.m LRBRL) des de la declaració de l’Estat d’Alarma per part del RD 
463/2020, de 14 de març 

 
4. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
4.1. Celebració de sessions telemàtiques per part dels òrgans de govern de l’Ajuntament 

d’Argentona 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
4.2. Reprendre la tramitació de l’expedient per l’aprovació del pressupost general 

municipal per l’exercici 2020 
 
ESPAI PÚBLIC 
 
4.3. Acord relatiu a la sol•licitud de suspensió parcial del servei de manteniment de la 

jardineria i neteja d’espais verds públics urbans d’Argentona 
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5. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 
 

5.1. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per sol•licitar a l’Estat la 
rebaixa de l’IVA cultural de forma temporal 

5.2. Moció del grup municipal Junts per Catalunya - Argentona referent a actuacions de 
resposta a l'impacte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Mesures de 
resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’activitat econòmica 

 
6. Propostes Urgents 

 
7. Precs i Preguntes 
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