RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: convocatoria Pleno da Corporación
Expediente nº 2020/G003/000233

CONVOCATORIA

(FECHA: 13/05/2020 14:59:00)

Pola presente, consonte ó establecido nos artigos 41.4 e 80 do Regulamento de Organización
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo RD 2568/1986, de 28 de
novembro, convócase a vostede para que asista á sesión extraordinaria, que vai celebrar o Concello Pleno
o vindeiro luns 18 de maio de 2020, ás 16:00 horas no salón de Plenos da Casa Consistorial, segundo a
orde do día que se cita.
En virtude do artigo 21.1 m) da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réximen Local e por razóns de saúde
pública, motivada pola pandemia do COVID-19, esta sesión realizase a porta pechada.

ORDE DO DÍA
1.- Aprobación presuposto municipal 2020
2.- Aprobación recoñecemento extraducial núm. 4/2020
3.- Aprobación recoñecemento extraducial núm. 5/2020
4.- Dación conta Resolución da Alcaldía núm. 142/2020 pola que se aproba a liquidación do
orzamento do exercizo de 2019

CVD: gAap893Ka6ozpmZMrdO5
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

5.- Ratificación da Resolución da Alcaldía núm. 203/2020, do 17/04/2020, de aprobación do prego de
condicións técnicas para o obxecto “subministro dun vehículo de recollida de residuos sólidos
urbanos”, modificado en abril de 2020 coas modificacións introducidas POS+ 2020
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FIRMADO POR

José Luis Pérez Añón

(FECHA: 13/05/2020 14:58:00) ,

Begoña Carrasco García

A documentación íntegra dos asuntos incluidos na orde do día, atópase a súa disposición dende o mesmo
día da convocatoria na Secretaría do concello.

6.- Ratificación da Resolución da Alcaldía núm. 217/2020, do 29/04/2020, de modificación do Plan
Complementario do ano 2020, incluído na solicitude de participación no POS+ 2020

Mándao e asínao, en Laxe.
O alcalde,

A secretaria-interventora,

José Manuel Mouzo Castiñeira

Begoña Carrasco García

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do
Concello de Laxe co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

