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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. 2020000941 de data 5 de mayo de 2020.

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL
Arran de la situació generada per la evolució del SARS-COV-2, aquest Ajuntament està
adoptant tot un seguit de mesures extraordinàries tant per protegir la salut i seguretat dels
habitants i treballadors del municipi com per pal·liar la situació provocada envers els
col·lectius més afectats.
La tramitació d’aquestes expedients es considera prioritària i urgent atesa la seva necessitat
des del punt de vista de l’interès públic.
Atès que el Ple municipal és l’òrgan competent per a la tramitació d’alguns d’aquests
expedients i que està prevista per al dia 7 de maig una sessió de caràcter extraordinari , i
per tant impossibilitada d’incloure assumptes en l’ordre del dia per la via d’urgència, resta
acreditada la necessitat de convocar aquest òrgan col·legiat, en sessió extraordinària i
urgent, a celebrar un cop finalitzi la primera sessió ja convocada.
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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, en 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 56 i següents del Reglament
Orgànic Municipal,
RESOL
PRIMER. Convocar la propera sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal que tindrà
lloc per videoconferència el dia 7 de maig de 2020 en acabar la sessió del ple extraordinari
convocat a les 10 hores. L’enllaç serà facilitat directament per correu electrònic als
convocats.
SEGON. Fixar el següent,
ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
I. PART RESOLUTIVA
2.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 2020000918, de 30 de març de 2020, d’aprovació inicial
de la Modificació de crèdits 3/2020, en la modalitat de transferències i suplements de crèdit.
3.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, a micropimes i autònoms de Gavà per fer front a l’impacte
econòmic causat pel COVID19.
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.

Segell electrònic de Secretaria
General.

2
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), en concordança amb l’article 10 de la Llei 39/2015.
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV (codi segur de validació): 13066156627631121276 a
la Seu electrònica: https://eseu.gava.cat/validacio

