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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 8 de novembre de 2021 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes anteriors (núm. 11 de data 4 d’octubre de 2021 i núm. 12 de data 18 

d’octubre de 2021) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 20 de setembre de 2021 al dia 21 

d’octubre de 2021) 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 15 de data 6 setembre 

de 2021, núm. 16 de 27 de setembre de 2021 i núm. 17 de data 11 d’octubre de 2021) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte d'informe de Tresoreria i Intervenció del compliment de terminis de 

pagament 3er trimestre 2021 
 
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 2022. 

Modificació del reglament orgànic municipal i aprovació del reglament del Consell del 
Museu del Càntir d’Argentona 

3.2. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Argentona 2021-2023 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.3. Modificació de l'ordenança núm. 1 reguladora de l'impost de Béns Immobles 
3.4. Expedient per deixar sense efecte parcialment la modificació de crèdits núm. 9/2021 
 
URBANISME 
 
3.5 Adhesió al nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argentona i el Consell 

Comarcal del Maresme per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici control 
d’activitats alimentàries. 
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4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Unitat, en relació a la sentència que anul·la el mètode de 

determinació de la base imposable de l’impost de la plusvàlua municipal 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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