RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Expediente administrativo núm. 2022/G010/000001
Expediente decreto núm. 2022/G003/000017
CONVOCATORIA

(FECHA: 24/01/2022 13:45:00)

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 ordinaria, que vai celebrar o Concello Pleno o
vindeiro xoves día 27 de xaneiro de 2022, ás 21:00 horas no Salón de Sesións da Casa Consistorial,
segundo a orde do día que se cita.
A documentación íntegra dos asuntos incluidos na orde do día, atópase a súa disposición dende o
mesmo día da convocatoria na Secretaría do concello.
ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, borrador acta da sesión anterior de 25/11/2021
2. Aprobación, se procede, da dedicación parcial do 1º tenente de alcalde
3. Adhesión ao Convenio entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación
Española de Municipios e Provincias en materia de subministro de información de carácter
tributario ás entidades locais
4. Ratificación Resolución da Alcaldía núm. 7/2022, de data 14/01/2022
5. Moción presentada pola Confradía de Pescadores de Laxe, co fin de dar apoio ó sector percebeiro
no ámbito do conflicto existente do sector mexilloeiro
B) PARTE DE CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

CVD: lYRk5eFT3ZTk3JY6KUq3
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

6. Dación conta decretos de Alcaldía.
7. Asuntos de urxencia.
8. Rogos e preguntas.
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FIRMADO POR

Francisco Charlín Orons

(FECHA: 24/01/2022 13:38:00) ,

Begoña Carrasco García

A) PARTE RESOLUTIVA

Mándao e asínao, en Laxe, na data da sinatura incluída á marxe, o 1º tenente de alcalde, don Francisco
Charlín Oróns, en substitución legal, en virtude do artigo 47 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das
Entidades Locais e o artigo 23.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réximen Local, de
don José Luis Pérez Añón, alcalde do Concello de Laxe.
O 1º tenente de alcalde,
Francisco Charlín Oróns

A secretaria – interventora,
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)

