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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 7 de març de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 2 de data 7 de febrer de 2022) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 22 de gener de 2022 al dia 17 de 

febrer de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 1 de data 13 de gener 

de 2022 i núm. 2 de data 27 de gener de 2022) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte informe Tresoreria i Intervenció del compliment terminis de pagament 

4rt trimestre 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Modificació de la composició d’alguns òrgans municipals  
3.2. Modificació nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats en 

els que participa l’Ajuntament d’Argentona 
3.3. Modificació de la composició de la Comissió d'Ètica prevista en el Codi Ètic 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.4. Aprovació de l’addenda d’actualització del conveni-tipus regulador de l’assumpció per 

part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica 
local (ASGEL) 

 
RECURSOS HUMANS 
 
3.5. 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 
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URBANISME 
 
3.6. Sol·licitud de Declaració d’Argentona com a àrea amb mercat d’habitatge tens. 
 
CULTURA 
 
3.7. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions de les regidories de cultura i festes en règim  de concurrència 
competitiva per a premis amb durada pluriennal. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.8. Resolució per mutu acord del “Conveni de col·laboració i delegació de competències 

entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament d’Argentona, com a municipi 
afectat pel projecte L’herència del maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural 
de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(Programa operatiu Feder 2014-2020)” 

 
IGUALTAT, FEMINISME I LGTBI 
 
3.9. Moció per a declarar Argentona municipi feminista 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Unitat, Argentona per la República, per actualitzar la 

normativa de caça 
 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

____________________ 
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