
 

Secretaría Xeral

Negociado.02 
 

A todos os membros da Corporación Municipal dos Grupos 
BNG,PP, PSOE e Cidudadanos 

Intervención municipal
Secretaría Xeral 

 
NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA 

 
O Sr.Alcalde-Presidente usando das atribucións que lle confire o art. 21.1 c) da Lei 7/85 por Decreto desta 
data resolveu convocar  ao Pleno do Concello para celebración de sesión para o día e hora que de 
seguido se expresa, sendo os asuntos comprendidos na Orde do día os que se indican:
 
PLENO EXTRAORDINARIO 
 
LUGAR: Casa do Concello.
3
DATA:    1 de xullo de 2015                    HORA: 20,30 horas. 
 
O que notifico a Vé. de orde do referido Sr.Alcalde para que concurra á sesión e, no caso de non poder 
asistir, se excuse xustificadamente coa anterioridade oportuna ante a Alcaldía, co fín de non incurrir nas 
sancións do art. 78 da Lei 7/1985, de 2 de abril. Espero da súa atención se sirva devolverme o duplicado 
da presente co seu recibín, para constancia.
 

Ribadeo, 27 de xuño de 2015.
 

O SECRETARIO EN FUNCIONS,
Asdo./ JOSÉ RODIL VEIGA

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE,
 

ORDE DO DIA
 

1.- informe da alcaldía sobre constitución de grupos municipais e decretos relativos a composición da 
xunta de goberno local, nomeamento de tenentes de alcalde e delegación de competencias da alcaldía na 
Xunta de goberno local.

2,- Réxime de sesións dos plenos 

3,- Réxime de sesións da Xunta de Goberno Local.

4,-Creación e composición das Comisións Informativas.

5,-Creación da Xunta de Portavoces.

6,-Determinación do cadro de persoal eventual do Concello.

7,-Dotación económica aos Grupos municipais.

8,-Delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local.

9,-Proposta de adicacións exclusivas.

10,-Proposta da Alcaldía sobre o réxime de indemnizacións ou compensacións por desprazamentos dos 
membros da Corporación deriados do exercicio do cargo.

11,-Proposta da Alcaldía sobre o réxime de indemnizacións por asistencia a sesións e outras reunións de 
órganos colexiados.

12.-Designación de representantes do Concello noutros Organismos.
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