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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 13 de juny de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 6 de data 2 de maig de 2022) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 15 d’abril de 2022 al dia 25 de 

maig de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 7 de data 14 d’abril de 

2022, núm. 8 de data 28 d’abril de 2022 i núm. 9 de data 12 de maig de 2022) 
2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 
2.4 Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 1er Trimestre 2022 
2.5 Donar compte informe d'Intervenció de data 9 de maig de 2022, 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 2021 

 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Determinació de les festes locals per l’any 2023 
3.2. Moció en defensa dels Jutjats de Pau 
3.3. Modificació de l’acord plenari de 8 de maig de 2017 de reserva el dret a participar 

en els procediments d’adjudicació de determinats contractes d’acord amb la 
disposició addicional 4a de la Llei de Contractes del Sector Públic 

 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2020 
3.5. Baixa definitiva d'obligacions, manaments de pagament i factures afectats a 

prescripció 
3.6. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 6 Reguladora taxa expedició documents 

administratius 
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3.7. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 67 Reguladora del preu públic del servei 
d'escola bressol municipal 

3.8. Expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022 del pressupost municipal de 
l’exercici 2022 

3.9. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2021 i anteriors 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona per elaborar un pla de 

mesures antifrau per a l’Ajuntament d’Argentona 
4.2. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre sancions per incompliment de 

l’obligació de retirar les deposicions d’animals a les vies públiques 
 

5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

____________________ 
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