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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 17 de gener de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes anteriors (núm. 15 de data 24 de novembre de 2021 i núm. 16 de data 13 

de desembre de 2021) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 24 de novembre de 2021 al dia 

29 de desembre de 2021 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 19 de data 18 de 

novembre de 2021, núm. 20 de data 2 de desembre de 2021) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 21 de desembre de 2021, sobre les 

resolucions adoptades pel President de la Corporació Local i pel President del 
Patronat del Museu del Càntir contraries als reparaments efectuats i de les principals 
anomalies en matèria d’ingressos durant l’any 2020 

 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
RECURSOS HUMANS 
 
3.1. Modificació de l’acord relatiu al règim de dedicació dels membres de la Corporació: 

determinació del règim de dedicació exclusiva i parcial, per l’exercici del seu càrrec i la 
resta de drets econòmics. 

 
SERVEIS 
 
3.2. Modificació contracte de serveis de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament 

d’Argentona i del Museu del Càntir 
3.3. Delegació acte de tràmit relatiu al requeriment de documentació prèvia al licitador 

proposat com a adjudicatari per la mesa de contractació del contracte per la 
prestació dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus urbans del 
municipi d’Argentona 
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EDUCACIÓ 
 
3.4. Renovació dels membres del Consell Municipal d' Infància de l'Ajuntament 

d'Argentona curs 2021-2022 
 
IGUALTAT 
 
3.5. Aprovació III Pla de Justícia de Gènere 2022-2025 
 
4. Precs i Preguntes 

 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

 
7. Renuncia regidora 

 
Renúncia de la regidora del grup municipal Unitat, Argentona per la República, Agnès 
Cabot Navarro 
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