Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 2 de desembre de 2013

-

Hora: 20.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.

ALCALDIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Acta núm. 13 de data 4 de novembre de 2013
Donar compte Decrets d’Alcaldia
Ratificació resolucions d’Alcaldia
Modificació del Reglament Orgànic Municipal
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Participació
Ciutadana
Modificació vocal en representació dels grups municipals en la Junta de Govern
del Patronat del Museu del Càntir
Substitució de vocal del Consell Escolar Municipal d’Argentona
Modificació data inici de l’arrendament del local situat al carrer Gran núm. 3
d’Argentona, per destinar-lo a biblioteca pública municipal

1.6.
1.7.
1.8.
2.

RECURSOS ECONÒMICS

2.1.
2.2.

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 2012 al 30 d’abril de 2013
Deixar sense efecte l’acord d’imposició de les contribucions especials per a
finançar, en part, les obres d’urbanització de Nostra Senyora de la Salut i
avinguda Jaume Baladia, i la corresponent ordenança específica reguladora de
les mateixes

3.

RECURSOS HUMANS

3.1.

Declaració de compatibilitat d’activitats privades de treballador municipal

4.

URBANISME OBRES I HABITATGE

4.1.

Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Argentona,
regulació del règim de les edificacions en situació de volum disconforme,
regulació de paràmetres d’edificació en béns catalogats
Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d’Argentona
d’ordenació de l’annex II que conté les relacions d’edificis, elements construïts i
restes arqueològiques

4.2.
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4.3.
4.4.

Aprovació provisional modificació puntual del Pla Parcial del polígon industrial
Nord en l’àmbit de la parcel·la 1
Resolució recurs de reposició contra renúncia a la celebració del contracte de
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

5.

SOSTENIBILITAT

5.1.

Adhesió al conveni Marc (CM) entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya

6.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

6.1

Mocions del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

6.1.1
6.1.2

Moció contra el Tractament Integral de Llengües (TIL) de les Illes Balears
Moció per reparar la Font de Lladó

6.2

Moció del grup municipal Agrupació d’Argentona

6.2.1

Moció relativa a les obres municipals

7.

PROPOSTES URGENTS

8.

PRECS I PREGUNTES
___________________
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