Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 8 d’abril de 2013

-

Hora: 20.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.

ALCALDIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Actes anteriors (núm. 3 de data 4 de març de 2013 i núm. 4 de data 22 de març de 2013)
Donar compte decrets d’Alcaldia
Ratificació resolucions d’Alcaldia
Desestimar recurs de reposició formulat contra l’acord plenari de data 7 de gener de
2013 de recuperació d’ofici

2.

RECURSOS ECONÒMICS

2.1.
2.2.

Revisió de preus del contracte del servei de neteja viària de la Vila d’Argentona de l’1
de març a 30 d’abril de 2008
Revisió de preus del contracte del servei de neteja d’edificis i dependències municipals
a Argentona i posteriors ampliacions del servei corresponent al període de l’1 de maig
de 2011 al 30 d’abril de 2012

3.

RECURSOS HUMANS

3.1.
3.2.

Rectificació d’errada material de la plantilla de personal
Modificació del text refós de l’annex B, que inclou les fitxes descriptives de cada lloc de
treball de la Corporació aprovat per acord plenari de data 24 novembre de 2010

4.

URBANISME OBRES I HABITATGE

4.1.

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Regulació de l’ús recreatiu

5.

SOSTENIBILITAT

5.1.

Adhesió al nou conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus (ARC) i les
entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE)

6.

EDUCACIÓ

6.1.

Pròrroga de la concessió de la gestió i explotació del servei de l’escola bressol
municipal “Cargol Treu Banya” ubicada a l’Avinguda Mediterrani s/n, Veïnat de Sant
Miquel del Cros d’Argentona
Pròrroga de la concessió de la gestió i explotació del servei de l’escola bressol
municipal ubicada al carrer Domingo Bellalta i Collet núm. 1 (Veïnat de Can Serra de
Lladó) actualment “El Bosquet”

6.2.
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7.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1.

Aprovació inicial dels Plecs de Clàusules administratives i de prescripcions tècniques que
han de regir la formació d’una llista d’espera per a l’atorgament d’autoritzacions per a
l’exercici de la venda no sedentària en les parades vacants als mercats setmanals
d’Argentona

8.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

8.1.

Moció conjunta dels grups municipals, Convergència i Unió, PSC-PM, Argentcat
(ERC-SI-DC), l’Entesa per Argentona, Tots Per Argentona, Partit Popular i
Candidatura d’Unitat Popular

8.1.1. Moció de suport a la proposta de resolució per tal que els afectats per la
comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per
accions, puguin optar a la via arbitral

8.2.

Moció conjunta dels grups municipals, Convergència i Unió, PSC-PM, Argentcat
(ERC-SI-DC), l’Entesa per Argentona i Candidatura d’Unitat Popular

8.2.1. Moció sobre l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local

8.3.

Moció conjunta dels grups municipals, Convergència i Unió, PSC-PM, Argentcat
(ERC-SI-DC) i l’Entesa per Argentona

8.3.1. Moció relativa a la reprovació a dos regidors
8.4.

Moció del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

8.4.1. Moció en relació a la contaminació acústica
8.5.

Mocions del grup municipal Agrupació d’Argentona

8.5.1. Moció relativa a la Companyia Aigües d’Argentona
8.5.2. Moció relativa a la mina i a la Font de Sant Domingo
8.6.

Moció del regidor no adscrit Jaume Uribe Oller

8.6.1. Moció relativa a la subvenció extraordinària a Càritas d’Argentona
9. PROPOSTES URGENTS
10. PRECS I PREGUNTES
____________________
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