
De orde do Sr. Alcalde achégalle a orde do día da sesión
ordinaria  que  celebrará  o  Excmo.  Concello  Pleno,  no  Pazo
Municipal de Ferrol, o día  27 de febreiro de 2020,   ás 19:00  
horas, en primeira convocatoria.

ORDE DO DÍA

1.-Aprobación, se procede, dos borradores das actas das
sesións anteriores, correspondentes ás celebradas os días 27 e
30 de xaneiro e 12 e 20 de febreiro (extraordinarias) e 30 de
xaneiro (ordinaria) de 2020.

2.-Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os
seus  Delegados  no  período  comprendido  entre  os  días  16  de
xaneiro e 14 de febreiro de 2020.

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA, EMPREGO, RECURSOS HUMANOS E TU-
RISMO.

Intervención

3.-Dar conta dos expedientes de omisión de fiscalización:
Data de aprobación 29/01/2020. Cividas 2020002959. 

4.-Proposta  de  aprobación  do  expediente  de  omisión  de
fiscalización  previa  da  relación  de  facturas.  Cividas
2020004156.

 5.-Dar conta da liquidación do Orzamento de 2019. Cividas
2020003633.

Tesourería

6.-Dar conta do informe de morosidade e do PMP correspon-
dente ao 4º trimestre de 2019, de cumprimento de prazos Ley
15/2010. Cividas 2020001662.

EDUSI

7.-Proposta de aprobación da corrección de erro material
na EDUSI "Ría de Ferrol, Cidade 2020" que afecta ás Líneas de
Actuación LA06 e LA07. Cividas 2020005736.

ÁREA DE MULLER, IGUALDADE E MOCIDADE, MINORÍAS ÉTNICAS E
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

Igualdade

8.-  Dar  conta  das  vítimas  mortais  por  violencia  de
xénero, dende o 1 de xaneiro ata o 18 de febreiro de 2020.
Cividas 2020005818.

9.- Proposta de aprobación da Declaración Institucional
do 8 marzo de 2020.  Cividas 2020005818.



MOCIÓNS

10.-Moción  de  grupo  municipal  Socialista  sobre  o
finanzamento das Entidades Locais na prestación do servizo de
Axuda no Fogar.

11.-Moción  do  grupo  municipal  Socialista  sobre  o  Plan
Marco da Xunta de Galicia para a mellora de camiños rurais.

12.-Moción  do  grupo  municipal  Popular  relativa  á
construción  dun  campo  de  fútbol  en  San  Juan  no  Concello  de
Ferrol.

13.-Moción do grupo municipal Popular relativa á adopción
de medidas de apoio á festa das Pepitas de Ferrol.

14.-Moción do grupo municipal Ferrol en Común dirixida ó
Pleno para a inmediata carga de traballo do sector naval.

15.-Moción do grupo municipal Ferrol en Común dirixida ó
Pleno pola accesibilidade no Concello de Ferrol.

16.-Moción  do  grupo  municipal  do  Bloque  Nacionalista
Galego  relativa ó Barrio de Recimil.

17.-  ROGOS E PREGUNTAS.

Ferrol, 24 de febreiro de 2020.

O Secretario Xeral

D. Leopoldo Moure García 


