Ajuntament d’Argentona

PLE CORPORATIU

Sessió ordinària

-

1ª convocatòria

Data: 15 de setembre de 2014

-

Hora: 20.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.

ALCALDIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Acta anterior (núm. 9 de data 7 de juliol de 2014)
Donar compte Decrets d’Alcaldia
Donar compte Decrets d’Alcaldia amb reparament
Donar compte d’informe de Tresoreria i Intervenció
Ratificació resolucions d’Alcaldia
Acceptació de l’ajut econòmic del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de
la Diputació de Barcelona, per a la “Reconstrucció de l’equipament de la
piscina municipal”
Acceptació de l’ajut del Programa complementari corresponent a la línia de
suport “Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements
constitutius de patrimoni singular local”, de la Diputació de Barcelona, per a la
“Rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch”
Adhesió al servei de mediació d’assegurances de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques

1.7.

1.8.
2.

RECURSOS ECONÒMICS

2.1.

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 7/2014 del pressupost
municipal de l’exercici 2014
Aprovació del Compte General de l’exercici 2013
Modificació de l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa per
expedició documents administratius

2.2.
2.3.
3.

RECURSOS HUMANS

3.1.

Conveni de collaboració per a la realització de l’actuació “Assistència tècnica
integral en formació” en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

4.

SOSTENIBILITAT

4.1.

Modificació de l’Ordenança reguladora del control municipal de l’activitat
privada en matèria d’urbanisme i ús del sòl
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5.

EDUCACIÓ

5.1.

Addenda del conveni de collaboració entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament d’Argentona per al projecte d’Aula Oberta de diversificació
curricular d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria del municipi al segon cicle de l’ESO de l’IES Argentona

6.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.

Modificació del conveni marc de collaboració entre els ajuntaments
d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius pel foment de l’ocupació a la
Zona de la Riera d’Argentona

7.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

7.1

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

7.1.1

Moció per aturar la modificació de la Llei Electoral

7.2

Moció del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

7.2.1

Moció d’adhesió a la campanya “Cremar una foto no és delicte”

7.3

Mocions del grup municipal Agrupació d’Argentona

7.3.1
7.3.2

Moció relativa al Museu del Càntir
Moció relativa a la reorganització de l’administració local

8.

PROPOSTES URGENTS

9.

PRECS I PREGUNTES
__________________
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