
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Sesión plenaria a celebrar no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 30 de abril de

2019, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 2 de abril de 2019.

2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes marzo de 2019.

3. 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.

4. Toma  de  coñecemento  da  liquidación  do  Orzamento  do  Concello  e  da  FPSDM,

correspondente ó exercicio económico de 2018.

5. Toma de coñecemento do informe do 1º trimestre de 2019 de morosidade, ao abeiro do

disposto na Lei 5/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro,

pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

6. Aprobación, se procede, do modelo de declaración de incompatibilidades, actividades e

bens patrimoniais a utilizar polos membros da Corporación Municipal.

7. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía relativa á celebración do sorteo para a

designación dos membros das Mesas Electorais con motivo das Eleccións ao Parlamento

Europeo e Locais de 26 de maio de 2019.

8. Aprobación, se procede, de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.

9. Ratificación, se procede, da Resolución da Alcaldía de aprobación transferencia de crédito

destinada a cofinanciar o proxecto de gasto DUSI (2) nº 02/11/2018 “HUMANIZACIÓN

RÚA VÁZQUEZ LEIS”, por importe de 11.234,63 €.

10. Ratificación, se procede, da Memoria de actividades deportivas realizadas pola FPSDM

durante o ano 2018.

11. Aprobación,  se procede, do prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas

para  a  adxudicación    do  contrato  de  servizos,  suxeito  a  regulación  harmonizada,

denominado “Servizo de Limpeza de edificios e instalacións dependentes do Concello de

Vilagarcía de Arousa” e da FPSDM.



12. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais de EU e

Somos Maioría para reivindicar o dereito ao voto das persoas inmigrantes.

13.  Aprobación, se procede, da Proposta da Alcaldía, relativa á autorización do uso dunha

zona do Parque de O Castriño, a favor do Centro Princesa Letizia

14. Aprobación, se procede, da proposta das familias de nenos e nenas usuarios da UDIAF

de Vilagarcía de Arousa, demandando unhas infraestruturas adecuadas.

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

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

17. Rogos e preguntas.

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

Vilagarcía de Arousa, 25 de abril de 2019.

O ALCALDE-PRESIDENTE,       A SECRETARIA XERAL,

Alberto Varela Paz Rosa Losada Suárez

Sinatura dixitalizada Sinatura dixitalizada
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