RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Expediente administrativo núm. 2022/G010/000003
CONVOCATORIA

(FECHA: 28/03/2022 14:12:00)

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 31 de marzo 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
A) PARTE RESOLUTIVA

CVD: zpBp3cKVGYrnMRCydYaj
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

B) PARTE DE CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

Decreto Nº: 180/2022 - Fecha de decreto: 28/03/2022
Versión imprimible

FIRMADO POR

Francisco Charlín Orons

(FECHA: 28/03/2022 14:11:00) ,

Begoña Carrasco García

1. Aprobación, se procede, borradores actas das sesións anteriores de 27/01/2022 e 11/02/2022
2. Declaración da excepcionalidade e singularidade do Proxecto de revitalización dos recursos e
servizos turísticos do Concello de Laxe para o ano 2022 e solicitude de subvención.
3. Aprobación, se procede, do expediente extraxudicial de créditos 2/2022
4. Ratificación da Resolución da Alcaldía núm. 15/2022, de data 15/02/2022, de aprobación do
Convenio de Colaboración entre o Concello de Laxe e o Concello de Zas para a presentación
do Servizo de Orientación Laboral, exercicio 2022.
5. Moción do Grupo Municipal Popular para paliar o impacto económico da invasión de Ucraína e
da crítica situación económica actual.

6. Dación conta decretos de Alcaldía.
7. Dación conta do período medio de pago (PMP) 4º trimestre de 2021 e informe de morosidade
do exercizo de 2021
8. Dación conta da aprobación da liquidación do orzamento municipal de 2021, Resolución da
Alcaldía núm. 148/2022, do 15/03/2022.
9. Asuntos de urxencia.
10. Rogos e preguntas.
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)

