
 

Secretaría Xeral

Negociado.02 

Sr@s. membros da Corporación Municipal dos Grupos 

BNG,PP, PSOE e Cidudadanos 

Intervención municipal

Secretaría Xeral

Pola Alcaldía-Presidencia con esta mesma data ditouse a seguinte:

 DECRETO:  

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

Vista a imposibilidade material de conciliar por parte do Secretario Xeral en acumulacion deste concello unha data,  
dentro da 2ª semana posterior á data de celebración dos Plenos, tal e como esta previsto, 

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:                    30 de maio de 2016.

        HORA: 20,30 horas.

ORDE DO DIA

1.-Aprobación se procede da acta da sesión anterior Ordinaria de data 29 de marzo de 2016.

2.-Dación de conta do informe sobre cumprimento de prazos da Lei 15/2010, de 5 de xullo , 1ºT/2016.

3.-Dación de conta do informe trimestral 1º T/2016 sobre período medio de pagamento previsto no RD 635/2014, de 25 
de xullo.

4.-Dación de conta do Informe trimestral 1º T/2016 do Plan de axuste previsto no artigo 10 da OM de 1 de outubro de  
2012.

5.-Dación de conta da Liquidación do Orzamento Xeral do exercicio 2015.

6.-Expediente de Recoñecemento extraxudicial de créditos número 2/2016.

7.-Expediente de modificación de crédito 02/2016.

8.-Expediente para dar de baixa arma regulamentaria da Policía Local.

9.-Petición á Deputación Provincial de cesión de viarios de titularidade provincial na zona de A Devesa -Catedrais.

10,- Expediente modificación da Ordenanza Medioambiental do Concello de Ribadeo.

11.- 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 01/03/2016 e o 28/04/2016 . Mocions.  
Rogos e Preguntas.

*Mocións:

*Do PSG-PSOE relativa á revisión catastral.

*Proposta Declaración Institucional sobre apoio aos traballador@s da planta de Aluminio en San Cibrao.

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, data sinatura electrónica

O SECRETARIO EN FUNCIÓNS,

Asdo./ JOSÉ  RODIL VEIGA,

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE, 
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