Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 3 de març de 2014

-

Hora: 20.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.

ALCALDIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Acta anterior (núm. 2 de data 3 de febrer de 2014)
Donar compte Decrets d’Alcaldia
Donar compte Decrets d’Alcaldia amb reparament
Ratificació resolucions d’Alcaldia
Aprovació del cinquè protocol addicional al conveni formalitzat el 30 de
novembre de 2009 entre aleshores Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Argentona i
l’empresa Cingles Bus SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers
per carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró
Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local
Canvi de destí subvenció PUOSC
Sollicitud d’ajut a la Diputació de Barcelona per a la “Rehabilitació de la Casa
Puig i Cadafalch”, en el marc del programa complementari corresponent a la
línia de suport “Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local”
Modificació del conveni de collaboració entre l’Ajuntament d’Argentona, el
Consell Comarcal del Maresme i l’escola Sant Miquel del Cros d’Argentona pel
servei de monitoratge de menjador de l’escola Sant Miquel del Cros, aprovat
per acord plenari de data 3 de febrer de 2014

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

2.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

2.1.

Modificació dels estatuts del Consorci Local LOCALRET

3.

RECURSOS ECONÒMICS

3.1.

Reconeixement extrajudicial de crèdit relació de factures dels anys 2013 i
anteriors
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Modificació de l’Ordenança núm. 67, reguladora del preu públic per la prestació
del servei d’escola bressol municipal

3.2.
3.3.
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4.

RECURSOS HUMANS

4.1.

Modificació de la plantilla de personal

5.

URBANISME OBRES I HABITATGE

5.1.

5.3.

Aprovació text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació,
Reordenació del Sistema Viari, Accessos al Sector “C” Can Barrau,
d’Argentona
Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic d’assignació d’ús a la Casa
Puig i Cadafalch
Aprovació del programa de participació ciutadana del POUM

6.

SOSTENIBILITAT

6.1.

Aprovació pla d’acció d’energia sostenible (PAES) d’Argentona

7.

MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

7.1.

Iniciació i aprovació expedient per a la contractació dels serveis de neteja viària
i de recollida i transport de residus municipals de la Vila d’Argentona

8.

EDUCACIÓ

8.1.

Tercera pròrroga del contracte de la concessió, 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
Tercera pròrroga del contracte de la concessió, 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”
Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Argentona i l’escola Bernat de
Riudemeia per dur a terme el projecte d’estalvi energètic “Euronet 50/50”
Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Argentona i l’escola Sant Miquel del
Cros per dur a terme el projecte d’estalvi energètic “Euronet 50/50”
Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Argentona i l’Escola d’Argentona
per dur a terme el projecte d’estalvi energètic “Euronet 50/50”

5.2.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

9.1.

Modificació del conveni projecte pilot del mercat itinerant de productes de la
terra del Maresme
Encomana de la gestió al Consell Comarcal del Maresme del projecte pilot del
mercat itinerant de productes de la terra del Maresme

9.2.
10.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

10.1.

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

10.1.1. Moció relativa al manifest en motiu del 8 de març de 2014: Dia Internacional de
les Dones
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10.2

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

10.2.1 Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la
independència”
10.3

Moció del grup municipal Partit Popular

10.3.1 Moció relativa a les installacions del camp de futbol
10.4

Moció del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

10.4.1 Moció relativa a la mobilitat al Maresme
11.

PROPOSTES URGENTS

12.

PRECS I PREGUNTES
__________________
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