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CONCELLO DE BOIRO

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Os artigos 78, 79 e 80 do Real Decreto 2568/1086, de 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, atribúen ao alcalde
a competencia para convocar as sesións dos órganos colexiados e fixar a súa orde do día.

En uso das ditas facultades con esta data RESOLVO:

PRIMEIRO. CONVOCAR unha sesión EXTRAORDINARIA do Pleno do Concello para o venres 27 de
outubro ás 20:00 horas a 1ª convocatoria (e, á mesma hora, dous días despois, a 2ª), no salón de plenos
da Casa do Concello coa seguinte ORDE DO DÍA:

I

PARTE DE ADOPCIÓN DE ACORDOS

1.

Toma de posesión da concelleira D.ª PAULA GARCÍA ALCALDE.

2.

Aprobación do POS+2017 ADICIONAL.

3.
Solicitude de acceso ó Fondo de Cooperación para o apoio ó financiamento de
actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de
50.000 habitantes do Instituto Galego da Vivenda e o Solo para a rehabilitación do Pazo de
Goiáns.

4.
Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 10/2017 (nº 1 de
transferencias de créditos en distintas áreas de gasto).

5.
Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 11/2017 (nº 2 de créditos
extraordinarios e suplementos de crédito).

CVD: /XJV64x4LgVKLuU92hCb
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO. NOTIFICARLLES esta resolución ós membros da Corporación, poñendo a súa disposición os
antecedentes dos asuntos na Secretaría do Concello, de luns a venres durante o horario da xornada
laboral.

TERCEIRO. PUBLICAR esta resolución no taboleiro de edictos do concello para os efectos do que dispón
o artigo 229 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

CUARTO. DARLLE CONTA desta resolución ó Pleno do Concello.

Boiro, na data que se indica ao marxe, na sinatura dixital.
Don Juan José Dieste Ortigueira alcalde do Concello de Boiro
Don Severino Abalo Chouza, secretario accidental do Concello de Boiro

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público)

