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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 4 de juliol de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 7 de data 13 de juny de 2022) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 26 de maig de 2022 al dia 16 de 

juny de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 10 de data 26 de maig 

de 2022) 
2.3 Donar compte expressa al Ple Corporatiu dels Decrets d’Alcaldia que així ho 

requereixen, del 26 de maig al 16 de juny 2022 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Modificació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2022 per la 

inclusió de l’Ordenança d’Administració Electrònica 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.2. Expedient de modificació de crèdits núm. 6/2022 del pressupost municipal de 

l’exercici 2022 
 
RECURSOS HUMANS 
 
3.3. Aprovació del conveni de col•laboració entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per seleccionar personal per a una 
borsa de treball de les policies locals dins el marc d’una selecció conjunta 

 
MEDI AMBIENT 
 
3.4. Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) -2018-3558  
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CULTURA 
 
3.5. Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de Bialet Massé, Córdoba, 

Argentina i Argentona, Catalunya 
3.6. Moció en suport del Correllengua 2022 
 
4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Junts per Catalunya - Argentona, per fomentar el civisme i 

acabar amb el vandalisme 
4.2. interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre inversions en reposició 

d’infraestructures en vies públiques: asfaltats i voreres 
4.3. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre inversions en la xarxa d’aigua 
4.4. interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre la creació de “Pump Trak” al Cros i a la 

Font Picant 
 

5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 
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