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PLE CORPORATIU 
 
Sessió ordinària - 1a. convocatòria 
 
Data: 12 de setembre de 2022 - Hora: 18:30 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. Acta anterior (núm. 8 de data 4 de juliol de 2022) 
 
2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 
 
2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 17 de juny de 2022 al dia 25 

d’agost de 2022 
2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 11 de data 9 de juny de 

2022, núm. 12 de data 23 de juny de 2022 i núm. 13 de data 14 de juliol de 2022) 
2.3 Donar compte expressa al Ple Corporatiu dels Decrets d’Alcaldia que així ho 

requereixen, del 17 de juny al 25 d'agost 2022 
2.4 Donar compte al Ple sobre l’execució pressupostària corresponent al primer 

trimestre de l’exercici 2022 
2.5 Donar compte al Ple sobre l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre 

de l’exercici 2022 
2.6 Donar compte de l'informe de Tresoreria i Intervenció del compliment dels terminis 

de pagament 2n trimestre 2022 
 
3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 
 
ALCALDIA 
 
3.1. Nomenament, d’en JOAN PANNÓN FARRÉ com a fill predilecte d’Argentona 
 
RECURSOS ECONÒMICS 
 
3.2. Expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022 del pressupost municipal de 

l’exercici 2022 
 
4. Mocions i interpel·lacions  grups municipals 

 
4.1. Moció del grup municipal Tots per Argentona, de modificació dels trams i les tarifes 

d'aigua potable 
4.2. Moció conjunta dels grups municipals Tots per Argentona i Unitat, Argentona per la 

República, per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i 
l’autodeterminació 

mailto:oac@argentona.cat


 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat 
 

4.3. Moció del grup municipal PSC-CP, sobre la millora de la política redistributiva i 
adopció de beneficis fiscals en les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Argentona per 
al 2023 i regularització de les ordenances sobre prestacions patrimonials no 
tributàries 

4.4. Moció conjunta dels grups municipals Junts per Catalunya – Argentona, Unitat, 
Argentona per la República i  Tots per Argentona, de suport al 5è aniversari de l’1 
d’octubre 

4.5. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre l’estat d’execució d’inversions als 
centres escolars, centres per a la gent gran i per a joves 

4.6. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre unes retencions del pagament de la 
participació en els tributs de l’Estat a l’Ajuntament d’Argentona 

 
5. Propostes Urgents 
 
6. Precs i Preguntes 

____________________ 
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