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DECRET D’ALCALDIA   
 

Joaquim Mateu i Bosch, alcalde-president d’aquest Ajuntament, en data d’avui dicto el 

següent: 

DECRET 
 

Atès que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juny de 2015, es va determinar que les 

sessions plenàries amb caràcter ordinari tindran lloc com a màxim cada dos mesos, i que 

el mes d’agost no computarà a efectes d’aquest termini. 

 

D’acord amb les atribucions que em confereixen l’article 21.c de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53.1.c del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, i  l’article 41.4 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i de 

conformitat amb el règim de sessions acordat, 

 

DECRETO:  

 

PRIMER.- CONVOCAR sessió del Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb caràcter 

extraordinari, per al dijous 14 de febrer de 2019 a les 19h, amb l’ordre del dia que 

aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació: 

 

1. Proposta d’aprovació de rectificació d’error material de l’acord de ple de data  30 de 

gener de 2019 de nomenament a la Sra. Eva Martínez Arévalo Secretaria del 

Registre Civil de l’Ajuntament d’Aiguaviva.  

2. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit REJ 02/2019.   

3. Aprovació de l’increment de la prestació per incapacitat laboral transitòria fins 

cobrir el 100 % del sou del personal de l’ajuntament d’Aiguaviva. 

4. Aprovació de l’increment dels conceptes salarials dels sous de l’any 2019 del 

personal de l’ajuntament d’Aiguaviva. 

5. Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic autònom per la Construcció d’una via 

verda que connecta Aiguaviva i Vilablareix.  

6. Aprovació provisional del text refós de la modificació puntual de les NNSS 

d’Aiguaviva, sector Norfrisa.  

7. Aprovació del conveni d’assumpció de la  gestió de informatitzada del Padró 

habitants del municipi d’Aiguaviva amb la Diputació de Girona.  

8. Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la licitació 

agregada per contractar l’execució d’accions a fi de millorar l’eficiència energètica i 

reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle que han  estat prèviament 

planificades en el PAES.  

9. Aprovació de l’addenda al conveni de col•laboració entre l’Escola de Musica del 

Gironès  per al curs escolar 2018-2019.  

10. Aprovació addenda del conveni marc de col.laboració entre el Consell  Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva per acollir-se al projecte de professionals 

compartits 2016-2019. 

11. Aprovació del Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del  Gironès i 

l’Ajuntament d’Aiguaviva pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de 

planificació estratègica, i el seu annex per a implantar el  programa treball i 

formació al municipi.  
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12. Acord d’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc del contracte derivat 

2015.05.-D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de 

Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU 

 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a tot els regidors que, en sessió plenària de data 13 de 

juny de 2015 i 19 de juliol de 2018, van prendre vàlidament possessió del seu càrrec.  

 

 

Aiguaviva, document signat electrònicament al marge. 
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