Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 4 de novembre de 2013

-

Hora: 20.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.

ALCALDIA

1.1.

Actes anteriors (núm. 11 de data 7 d’octubre de 2013 i núm. 12 de data 21
d’octubre de 2013)
Donar compte Decrets d’Alcaldia
Donar compte d’informe de Tresoreria i Intervenció
Aprovació del conveni per a la incorporació de l’Ajuntament d’Argentona a la
plataforma Consensus
Modificació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argentona i Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A.
Iniciació i aprovació expedient per a la contractació del servei de neteja dels
diferents edificis municipals, escoles, llars d’infants, instal·lacions culturals i
esportives de l’Ajuntament d’Argentona
Desafectació de dues porcions de dos terrenys de propietat municipal
Nomenament de càrrec de la Junta de Govern del Patronat del Museu del
Càntir

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

RECURSOS ECONÒMICS

2.1.
2.2.

Modificació de crèdits núm. 9/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013
Modificació de l’ Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa per
expedició documents administratius
Modificació 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. 41, reguladora de la taxa per les
entrades de vehicles a través de les voreres i per les reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

2.3.
2.4.

3.

RECURSOS HUMANS

3.1.

Places que s’han de cobrir per necessitats urgents i inajornables

4.

SOSTENIBILITAT

4.1.

Iniciació i aprovació expedient per a la contractació del servei de manteniment
de la jardineria i neteja d’espais verds públics urbans d’Argentona
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5.

CULTURA I PATRIMONI

5.1.

Adhesió de l’Ajuntament d’Argentona a la Declaració Universal sobre els Arxius

6.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

6.1

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

6.1.1

Moció relativa al dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones

6.2

Mocions del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

6.2.1
6.2.2

Moció per la millora de la línia de bus Argentona- UAB
Moció contra la Planta Castor

6.3

Mocions del grup municipal Agrupació d’Argentona

6.3.1
6.3.2

Moció relativa a la piscina municipal
Moció relativa a la urbanització Can Raimí

7.

PROPOSTES URGENTS

8.

PRECS I PREGUNTES
___________________
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