Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 9 de setembre 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.
1.8.

1.9.

Acta anterior (núm. 9 de data 1 de juliol de 2013)
Donar compte decrets d’Alcaldia
Donar compte d’informe de Tresoreria i Intervenció
Ratificació resolucions d’Alcaldia
Modificació del Reglament Orgànic Municipal
Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana d’Argentona
Modificació del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni d’Argentona
Declarar resolt el contracte relatiu al servei de neteja dels diferents edificis
municipals, CEIPS (ara escoles), escoles bressols i instal·lacions culturals i
esportives de l’Ajuntament d’Argentona i iniciar els tràmits d’una nova
adjudicació
Determinació festes locals 2014

2.

RECURSOS ECONÒMICS

2.1.
2.2.
2.3.

Aprovació del Compte General de l’exercici 2012
2n Reconeixement extrajudicial de crèdit relació de factures dels anys 2012 i
anteriors
Revisió de preus del contracte de manteniment de l’enllumenat públic

3.

URBANISME OBRES I HABITATGE

3.1.

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació. Regulació del règim de les
edificacions en situació de volum disconforme. Regulació de paràmetres
d’edificació en béns catalogats
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de l’annex II que conté les
relacions d’edificis, elements construïts i restes arqueològiques
No formalització del contracte relatiu a les obres incloses en el projecte
modificat d’urbanització de l’avinguda Nostra Senyora de la Salut i un tram de
l’avinguda Jaume Baladia, Fase 1 urbanització i delegació per tal de renunciar
al contracte
Declaració de l’obra del “Projecte d’execució dels treballs d’enderroc de la
solera central entre mòduls de l’escola l’Aixernador d’Argentona”

3.2.
3.3.

3.4.
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4.

SOSTENIBILITAT

4.1.
4.2.

Aprovació de la modificació dels límits de la franja de protecció de les
urbanitzacions de les Ginesteres, Can Cabot i Can Raimí
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argentona i el Centre
Especial d’Ocupació (CEO) del Maresme per a la realització de l’activitat de
recollida de la fracció de residu oli vegetal

5.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1.

Aprovació de l’esborrany del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments d’Arenys de
Mar, Argentona, Montgat i Tiana, per a l’organització del projecte pilot del
mercat itinerant de productes de la terra del Maresme

6.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

6.1

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

6.1.1

Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir

6.2

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

6.2.1

Moció de suport a la iniciativa legislativa popular per a la renda garantida de
ciutadania

6.3

Moció conjunta dels grups municipals Argentcat
Convergència i Unió, PSC-PM i l’Entesa per Argentona

6.3.1

Moció de suport a la implantació d’energies renovables

6.4

Mocions del grup municipal Agrupació d’Argentona

6.4.1
6.4.2

Moció relativa a l’organigrama
Moció relativa a l’ordenança de guals

7.

PROPOSTES URGENTS

8.

PRECS I PREGUNTES

(ERC-SI-DC),

___________________
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