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Es notifica per mitjà de l’actuació administrativa automatitzada (de conformitat amb l’article
41 i 42 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic en concordança
amb l’article 40 de la Llei la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i l’article 3.2 h) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per
el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració Local amb habilitació de
caràcter nacional) la resolució núm. 2020000930 de data 4 de mayo de 2020.

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL
Arran de la situació generada per la evolució del SARS-COV-2, aquesta Alcaldia va dictar el
Decret 2020000794, de 13 de març, davant la necessitat d’adoptar mesures de contenció
extraordinàries per tal de protegir la salut i seguretat tant dels habitants del municipi com
dels/es empleats/des de l’Ajuntament de Gavà. Entre d’altres, es va acordar la suspensió de
la convocatòria i celebració de sessions dels d’òrgans col·legiats fins que s’aixequin les
mesures extraordinàries adoptades per part del Comitè de coordinació Covid-19 com a
conseqüència de la remissió del risc biològic existent en l’actualitat
Mitjançant Reial decret llei 11/2020,d e 3 de març, es va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), per tal de possibilitar la realització de les
sessions dels òrgans col·legiats per mitjans electrònics i telemàtics.
Atès que el ROM no conté determinacions suficients per a regular aquesta situació
d’excepcionalitat quant a la celebració d’òrgans col·legiats, per part de la Secretaria General
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es van fixar unes regles de funcionament puntuals que han estat prèviament acceptades per
tots els regidors i les regidores de l’Ajuntament. En elles es fixa, entre d’altres, el caràcter
extraordinari d’aquestes sessions, motivant la seva convocatòria en la necessitat de tramitar
expedients vinculats a la situació actual o d’aquells que no es poden suspendre per raons
d’interès públic.
Per tot l’exposat aquesta Alcaldia, 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,
RESOL
PRIMER. Convocar la propera sessió extraordinària del Ple Municipal que tindrà lloc per
videoconferència el dia 7 de maig de 2020 a les 10 hores. L’enllaç serà facilitat directament
per correu electrònic als convocats.
SEGON. Fixar el següent,
ORDRE DEL DIA
1. Declaració institucional del Ple municipal de l’Ajuntament de Gavà davant la crisi produïda
per pa COVID19
I. PART RESOLUTIVA
2. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2020000834, de 25 de març, sobre l’increment retributiu del
2% per a l’any 2020.
3. Ratificar el Decret d’Alcaldia 20200000851, d’1 d’abril, sobre la modificació de l’òrgan
resolutori en matèria de subvencions.
II. PART DE CONTROL
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament, exercici 2019
5. Donar compte de la relació ordinària dels decrets i de les actes de la Junta de Govern
Local, en especial, dels decrets d’Alcaldia dictats com a conseqüència de la crisi sanitària
provocada pel COVID-19.
TERCER.- Notificar la present resolució als regidors/es membres del Ple de la corporació i
ordenar la seva publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament
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Segell electrònic de Secretaria
General.
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