Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 4 de març de 2013

-

Hora: 20.00 hores

ORDRE DEL DIA
1.

ALCALDIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Acta anterior (núm. 2 de data 4 de febrer de 2013)
Donar compte decrets d’Alcaldia
Donar compte informe de Tresoreria i Intervenció
Ratificació resolucions d’Alcaldia
Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats
Modificació fitxers automatitzats
Aprovació quart protocol addicional al conveni per a la millora dels serveis de
transport de viatgers per carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de
Mataró
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació
d’Argentona

1.8.
2.

RECURSOS ECONÒMICS

2.1.

Imposició i aprovació de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de les taxes
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la llicència
municipal de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Modificació de l’Ordenança número 21, reguladora del preu públic per la prestació
del servei d’activitats per part de la regidora de Serveis Socials
Imposició i aprovació de l’Ordenança número 22, reguladora del preu públic per la
prestació del servei de venda de saques per a la fracció verda i bosses
compostables
Modificació de l’Ordenança número 68, reguladora del preu públic per la
realització d’activitats per part de la regidoria d’Esports

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

URBANISME OBRES I HABITATGE

3.1.

Modificació puntual del Pla General d’Argentona d’ordenació sobre reordenació
del sistema viari, accessos al sector C “Can Barrau”
Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del control municipal de
l’activitat privada en matèria d’urbanisme i ús del sòl
Resolució de mutu acord del contracte de concessió d’obra pública per a la
construcció i explotació del complex esportiu de l’entorn de la piscina

3.2.
3.3.
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4.

SOSTENIBILITAT

4.1.

Aprovació l’adhesió a l’acord marc en la prestació del servei de gestió dels
residus especials municipals que es recullen a les deixalleries
Aprovació de l’Ordenança municipal de l’ús de la via pública amb la instal·lació
de terrasses

4.2.
5.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

5.1.

Moció conjunta dels grups municpals PSC-PM, Convergència i Unió,
Argentcat (ERC-SI-DC), l’Entesa per Argentona, Tots per Argentona, Partit
Popular, Candidatura d’Unitat Popular i el regidor no adscrit, Sr. Jaume
Uribe Oller

5.1.1. Moció relativa al manifest del dia 8 de març de 2013. Dia internacional de les
dones
5.2.

Moció del grup municipal PSC-PM, Argentcat (ERC-SI-DC), l’Entesa per
Argentona i el regidor no adscrit, Sr. Jaume Uribe Oller

5.2.1. Moció per la regeneració democràtica i lluita contra la corrupció
5.3.

Moció del grup municipal PSC-PM, Argentcat (ERC-SI-DC) i el regidor no
adscrit, Sr. Jaume Uribe Oller

5.3.1. Moció Cimera Econòmica i Social
5.4.

Mocions del grup municipal del Partit Popular

5.4.1. Moció relativa a taxes municipals
5.4.2. Moció relativa a la instal·lació de càmeres de videovigilància
5.5.

Moció del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

5.5.1. Moció per retirar tots els dipòsits de bancs i caixes que executen
desnonaments i/o van col·locar preferents
5.6.

Mocions del regidor no adscrit Jaume Uribe Oller

5.6.1. Moció relativa a la divulgació de l’ordre del dia prèvia a cada Ple
5.6.2. Moció relativa a la periodicitat de l’edició de la revista Cap de Creus
6. PROPOSTES URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES
____________________
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