
 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 

Orde do día dos asuntos a tratar na sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da 

Casa do Concello, o día 26 de xaneiro de 2023, ás 17,00 horas. 

 
ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data de 29 de decembro de 

2022. 

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

3. Aprobación provisional, se procede, da Modificación puntual do PXOM de Vilagarcía de 

Arousa para a ampliación da EDAR. 

4. Exame e resolución das alegacións presentadas e aprobación definitiva, se procede, do 

Regulamento das Prazas de Abastos de Vilagarcía de Arousa. 

5. 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. 

6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo voceiro do grupo político 

municipal de Vilagarcía en Común, en relación co uso público da totalidade do Peirao 

do Ramal.  

7. Aprobación, se procede, da moción presentada pola voceira do grupo político 

municipal de Podemos-Marea da Vila para a planificación da instalación de paneis 

solares nos edificios públicos de Vilagarcía de Arousa. 

8. Aprobación, se procede, da moción presentada pola voceira do grupo político 

municipal do PP para a implementación dun plan de actuación integral de mellora das 

praias A Concha-Compostela. 

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

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

11. Resposta dos/as concelleiros/as delegados/as ás preguntas formuladas no Pleno 

anterior. 

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

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

 

 

Vilagarcía de Arousa,  23 de xaneiro de 2023. 

 

 

O ALCALDE-PRESIDENTE,         A SECRETARIA XERAL, 

 

 


