
  

  

Resolución da Alcaldía 
Expediente núm.: 235/2016 
Asunto: Convocatoria de sesión do Pleno Ordinaria 28 xaneiro 2016 
Data de inicio: 23 de xaneiro de 2016 

DECRETO:   

En uso das atribucións que lle confire o art. 21.1 c) da Lei 7/1985,  esta Alcaldía  

  

RESOLVE convoca-lo 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                  ORDINARIO 

LUGAR:                Casa do Concello. 

DATA:                   28 de xaneiro de 2016. 

        HORA: 20,30 horas. 

ORDE DO DIA 

1.-Aprobación se procede das actas das sesións anteriores: Ordinaria de 12 de novembro de 
2015, Extraordinaria de 21 de novembro de 2015 e extraordinaria e urxente de data 3 de 
decembro de 2015. 

  

2.- Expediente de corrección de erros en relación coas Bases reguladoras da convocatoria de 
subvencións da ARI de Ribadeo e Rinlo. 

  

3,-Plan extratéxico de subvencións. 

 

4.- Control dos órganos da Corporación (art. 46.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
Bases de Réxime Local). Dación de conta de decretos ditados pola Alcaldía-Presidencia entre 
01/11/2015 e 31/12/2015 . Mocions.  Rogos e Preguntas. 

Mocións: 

1.Do Grupo Popular sobre garantía de xestion pública municipal da futura Residencia de 
Ribadeo. 

2.-Moción conxunta dos Grupos BNG,PS de G-PSOE e Mixto en relación coa actuación das 
distintas Administracións no relativo á construcción e posta en marcha dun Centro de atención 
a maiores en Ribadeo. 

3.-Moción do Grupo Socialista para pedir a derrogacion da Lei 27/2013 de 27 de decembro ou, 
no seu defecto, a devolución ás Entidades Locais das competencias en materia de prestación 
de servizos sociais e promoción e reinserción social. 

4.-Moción do Grupo do BNG sobre a eliminación do carrizo da pampa, tamén coñecido como 
plumeiro, herba da pampa ou cortadeira selloana. 

  

Mandao e asinao o Sr.Alcalde, en Ribadeo a data sinatura electrónica do que eu, Secretario 
dou fe. 

O ALCALDE,                                                                                      O SECRETARIO, 

Asdo./FERNANDO SUÁREZ BARCIA.                                    Asdo. JOSÉ A. CARRO ASOREY 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE,  

 


