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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 7 de febrer de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1.  

1.1 Acta anterior (núm. 1 de data 17 de gener de 2022) 
1.2 Pres de possessió com a regidora de Laura Gállego Marfà 

 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 30 de desembre de 2021 al dia 

21 de gener de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 21 de data 20 de 

desembre de 2021) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte de la Resolució 376/2021 (recurs N-2021-0178) relativa a l’estimació del 

Recurs Especial en matèria de contractació contra l’adjudicació del contracte mixt de 
serveis i obres de manteniment instal·lacions dels equipaments municipals i control 
energètic i memòria valorada actuacions a realitzar en les instal·lacions de 
l’Ajuntament d’Argentona 

 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Aprovació carta d’intenció per establir l’agermanament entre els municipis de Bialet 

Massé i Argentona 
 
RECURSOS HUMANS 
 
3.2. Reconèixer l’aplicació de l’increment previst a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de 

Pressupostos generals de l’estat per l’exercici 2022 
 
URBANISME 
 
3.3. Aprovació provisional PEU rehabilitació masia Can Carmany 
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SERVEIS 
 
3.4. Aprovació 2a. pròrroga del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals de 

l’Ajuntament d’Argentona i del Museu del Càntir 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moción del grupo municipal Fran Fragoso, para incrementar la presión fiscal de los 

bancos y cajas de ahorro que no atiendan a la gente mayor presencialmente 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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