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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 5 de juliol de 2021 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 8 de data 7 de juny de 2021) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 22 de maig de 2021 al dia 18 de 

juny de 2021 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 9 de data 14 de maig de 

2021 i núm. 10 de data 28 de maig de 2021) 
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: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals de La Roca del Vallés i 

Argentona 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.2. Modificació de l'ordenança núm. 21 i l'ordenança núm. 61 
3.3. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a factures de l’exercici 2020 i 

anteriors 
3.4. Expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021 del pressupost municipal de 

l'exercici 2021 
 
ESPAI PÚBLIC 
 
3.5. Canvi de responsable en diversos contractes municipals 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
3.6. Adhesió a les bases per la gestió  i desenvolupament  del programa "Servei Local de 

Teleassistència 2021/2024, per tal de regular i fixar els cristeris procediments de 
prestació del servei de teleassistència entre els ens locals de la província de 
Barcelona 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.7. Aprovació de les BASES REGULADORES GENERALS PER A L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA 
“ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel desenvolupament econòmic local. 

 
IGUALTAT 
 
3.8. Moció de suport per a la incorporació del permís recuperable de menstruació i 

climateri a l'Ajuntament d'Argentona 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal del PSC-CP, per a la millora dels senyals de trànsit 

horitzontals i per a la prevenció d’accidents 
4.2. Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona, relativa al Cap de Creus 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

____________________ 
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