Sras/Sres CONCELLEIRAS/OS

EXPEDIENTE PLN/2020/04
NOTIFICACIÓN DA CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
Por medio desta comunicación notifícolle que o Sr. alcalde ditou no día de hoxe a resolución
núm. 215/2020 que ten o seguinte contido:
“LOGO DE VER os procedementos conclusos a disposición da Alcaldía (artigo 81.1.2) do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e artigo 3.2.A) do Real Decreto 128/2018
de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local
con habilitación de carácter nacional).
Visto que a realización das sesións plenarias ordinarias está fixada para o segundo xoves de
cada mes, segundo o acordo adoptado a este respecto polo Pleno da Corporación na sesión do
12/07/2019.
TENDO EN CONTA o disposto nos artigos 78, 79 e 80 do Real decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, con esta data RESOLVO:
PRIMEIRO. CONVOCAR unha sesión ORDINARIA do Pleno do Concello para o XOVES 12 de
MARZO de 2020, ás 20:00 horas a 1ª convocatoria (a 2ª convocatoria á mesma hora dous días
hábiles despois), no salón de plenos da Casa do Concello coa seguinte ORDE DO DÍA:
A) Parte resolutiva
1.- Moción do grupo municipal de BNG (NRE 1398 do 07/02/2020) para melloras no CEIP
Santa María do Castro.

1.-Moción do grupo municipal BNG
conmemoración do día 8 de marzo.-

Boiro

(NRE

2305

do

28/02/2020)

sobre

2. Moción do grupo municipal do BOIRO NOVO (NRE 2435 do 03/03/2020) sobre
instalación de cambiadores de cueiros e habilitación de zonas de lactancia nas instalacións
municipais.
3. Moción do grupo municipal do PP (NRE 2443 do 03/03/2020) sobre conmemoración do
día 8 de marzo.-

Concello de Boiro
Praza de Galicia, s/n, Boiro. 15930 (A Coruña). Tfno. 981844800. Fax: 981844008

Cod. Validación: 5GJDY2RDGWGJPSXHFZ9JA2QAX | Corrección: https://boiro.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

María del Carmen Santiago Hermo (1 para 1)
Secretaria accidental
Data de Sinatura: 09/03/2020
HASH: 15e857927ffac8915f772e4f3aef6f4f

Concello de Boiro

Concello de Boiro

B) Actividade de control.
B.1.- Toma de coñecemento de resolucións da Alcaldía.
C) Mocións de urxencia.
D) Rogos e preguntas.
SEGUNDO. Que se lle notifique esta resolución ós membros da corporación e se publique
anuncio desta resolución no taboleiro de edictos en papel e telemático deste concello.
TERCEIRO. Desta resolución daráselle conta ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que
este órgano realice. ”
A partir deste momento tén á súa disposición os antecedentes dos asuntos da orde do día na
Secretaría xeral do concello.
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Boiro, na data que consta na marxe deste documento.
M.ª del Carmen Santiago Hermo (secretaria accidental).

