
 

 

  

 

 
 
 
 
DECRET D’ALCALDIA 

[decret] 

 

 

 

 

 

Conforme al que es disposa en els articles 98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 

el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals,  i 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, queda vostè convocat 

a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament, que tindrà lloc de forma telemàtica  per la situació 

derivada del Real Decret 463/2020, de  14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel  Real Decret 465/2020, de 17 de març, 

el 30 d´abril de 2020, que se celebrarà a les 20:00, per tractar els assumptes inclosos en l'Ordre del dia i 

que es relacionen seguidament: 

 
A) Part resolutiva 

 
1.- Aprovació celebracions sessions plenàries de forma telemàtica 
2.- Informació al Ple  de les actuacions  realitzades per l'Ajuntament de Gualba en relació al COVID-
19 
3.- Aprovació actes sessions anteriors 
4.- Aprovació conveni  amb la Diputació  de Barcelona per a la gestió informatitzada del Padró 
d'Habitants  dels Ens Locals (AGIPH) 
5.- Aprovació conveni  amb la Diputació  de Barcelona per a la gestió informatitzada de la nòmina 
dels empleats públics  (AGINEEL) 
6.- Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per assistència en  matèria 
d'enginyeria 
7.- Aprovació suspensió potestativa de llicències d'enderrocament en el casc antic de Gualba 
8.- Aprovació increment retribucions del personal de l'Ajuntament de Gualba per a l'exercici 2020 
9.- Adhesió al servei  VIA OBERTA 
10.- Aprovació Moció sobre el clavegueram 
 
 

B) Control òrgans de govern 
 
11.- Donar compte  dels Decrets d'Alcaldia 



 

 

  

 

12.- Precs i preguntes 
 
 

 
L’alcalde, 
 
Signat electrònicament 
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