
 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 

Orde do día da sesión plenaria do Pleno que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do 

Concello, o día 29 de setembro de 2022, ás 17,00 horas. 

 
ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data de 25 de agosto de 2022 

2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de agosto de 2022 

3. Ratificación, se procede, da aprobación da Memoria de Actividades Deportivas realizadas 

durante o ano 2021 

4. Modificación, se procede, do acordo plenario de 30 de xuño de 2022, relativo aos 

expedientes de modificación de crédito por crédito extraordinario nº 2/CE/2022, e por 

suplemento de crédito nº 02/SC/2022 financiado con cargo ao remanente líquido de 

Tesourería. 

5. Aprobación, se procede, da Conta Xeral do Concello e da FPSDM correspondente ao 

exercicio de 2021. ditaminada Comisión Informativa 25/8/2022 

6. Ratificación, se procede, do acordo da Xunta de Goberno Local relativo á addenda aos 

acordos de irmandamento entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Cámara Municipal de 

Matosinhos-Portugal 

7. Aprobación, se procede, da concesión da distinción, a título póstumo, de fillo predilecto do 

Concello de Vilagarcía de Arousa a D. José Agustín Pereira Fernández. 

8. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de 

asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente 

e posterior intervención a través dun único representante das mesmas. 

9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PSG-

PSOE, sobre o fortalecemento e reforzo do punto de atención continuada e da atención 

primaria. 

10. Aprobación, se procede, da Moción conxunta presentada polos grupos políticos 

municipais do PSG-PSOE, BNG, Vilagarcía en Común e Podemos-Marea da Vila para solicitar 

a mellora da Sanidade Pública Galega e apoiar á plataforma SOS Sanidade Pública 

11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PP para a 

implantación de medidas de mellora da transparencia municipal e da participación cidadá no 

Concello de Vilagarcía de Arousa 

12. Aprobación, se procede, da comparecencia solicitada polo grupo político municipal de 

Vilagarcía en Común, sobre o transporte escolar ao IES Armando Cotarelo Valledor 

13. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno. 

14. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia. 

15. Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal. 

16. Quenda de rogos e preguntas entre as persoas que asisten como público á sesión.  

 

 


