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Secretaria General

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, amb concordança amb l’article 98.b) 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 els articles 58, 59 i 60 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta alcaldia,
RESOL
PRIMER. Convocar la propera sessió Ordinària de Ple, que tindrà lloc a videoconfèrencia el
dia 22 de juliol de 2021 a les 18:00. L’enllaç serà facilitat directament per correu electrònic
als convocats.
SEGON. Fixar el següent ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Presa de possessió d’una nova regidora
I. PART RESOLUTIVA
3. Fixació dels criteris i tràmits per a la justificació de les aportacions econòmiques als
grups municipals
4. Ratificació de la proposta de nomenament d’un membre
Comerç

del Consell municipal de

5. Adjudicació de l’expedient de contractació per a l’adquisició de 14 equips d’impressió
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multifuncionals en règim d’arrendament amb el software de gestió incorporat i el seu
manteniment per a un funcionament òptim dels equips per a l’ajuntament i diferents
equipaments municipals de Gavà. Expedient sg08-2021/ equips d’impressió
6. Modificació de la designació de representant en òrgans externs
7. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits num 11/2021 del pressupost
general 2021
8. Ratificació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de municipis Can Sellarès
9. Aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol
II. PART DE CONTROL
10. Donar compte de la relació dels decrets, dels acords de la junta de govern local, i si
s’escau, d’altres resolucions d’interès
11. Declaració política presentada pel grup municipal d’ERC sobre l’ampliació proposada per
AENA
12. Declaració política presentada pel grup municipal de PODEMOS sobre reservem el
Delta. Protegim el clima. No a l'ampliació de l'aeroport
13. Precs i preguntes
TERCER.- Notificar la present resolució als regidors/es membres.
Gavà, a data de la signatura digital

Alcaldessa
GEMMA BADIA CEQUIER
19 de julio de 2021
15:00:28
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