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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 4 d'octubre de 2021 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 10 de data 13 de setembre de 2021) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 25 d’agost de 2021 al dia 19 de 

setembre de 2021 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 14 de data 26 de juliol 

de 2021) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte al Ple rectificació de l'informe sobre l’execució pressupostària 

corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Elecció del Jutge de Pau de la vila d’Argentona (període 2021-2025) 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.2. Rectificació de l’errada en el càlcul de la revisió de preus del contracte de 

sotsarrendament de la nau industrial situada al carrer Montserrat Roig i Fransitorra 
22, a causa de la imputació de l’IVA 

3.3. Expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021 del pressupost municipal de 
l’exercici 2021 

3.4. Modificació ordenances fiscals número 9 i 21 
3.5. Modificació ordenances fiscals número 17, 62 i 47 així com la derogació de la 46 
 
RECURSOS HUMANS 
 
3.6. Proposta de convalidació de la Relació de llocs de treball seguint l’acord de 

convalidació d’aquest Ple Municipal de data 2 de març de 2020 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.7. Aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 

festius per a l’any 2022 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del Grup Municipal PSC, de condemna a les agressions i a la violència exercida 

contra les persones del col·lectiu LGTBI 
4.2. Moció del Grup Municipal Fran Fragoso, en contra de la subida de la tarifa de la luz y 

para la aprobación de una línea de ayudas para los autónomos de Argentona 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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