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Convocatoria da Sesión Ordinaria do Pleno Municipal para o 27 de xullo de 2020
(PLENO 7/2020)
Conforme ó ordenado pola Alcaldía por Resolución 1706/2020 de 22 de xullo e de acordo co previsto
no art. 113.1 e 2 do R.D. 2568/1986, como membro do seguinte órgano colexiado deste Concello,
convócaselle á sesión Ordinaria do Pleno que terá lugar no Sala de sesións do concello de
Carballo o día 27 de xullo de 2020 ás 20:30 horas, en primeira convocatoria, e, de non haber
“quórum” suficiente, en segunda convocatoria dous días despois á mesma hora.
Asi mesmo infórmaselle que a copia do borrador da Acta da sesión anterior foille remitida en formato
PDF ó enderezo electrónico que consta na copia da notificación da convocatoria. Do mesmo xeito,
comunícaselle que a partir desta data está a súa disposición, nesta Secretaría Xeral, a
documentación dos asuntos que se inclúen na Orde do Día da presente convocatoria.
Sesión de: Pleno
Data da sesión: 27-07-2020
Convocatoria: Sesión 7/2020
Hora: 20:30 h.
1.- Acta da sesión anterior (29/06/2020). Aprobación.
2.- Modificación nº 1 do cadro de persoal para 2020 do concello de Carballo. Aprobación
inicial. (CIFECRIC 21/07/2020).
3.- Modificación da Ordenanza Fiscal nº 23: Taxas pola ocupación por terrazas de
hostalería. (CIFECRIC 21/07/2020).
4.- Bonificación do I.C.I.O., I.B.I.U. e I.A.E. por fomento de emprego, construcción nave
industrial, parcela A6 Polígono de Bértoa, Transportes Villar Naya SL. (CIFECRIC
21/07/2020).
5.- Bonificación I.C.I.O. licenza obra por fomento de emprego local, construcción nave
industrial na Rúa do Cobre, parcela H21, do Polígono Industrial de Bértoa, Santiago
Nogueira Puente. (CIFECRIC 21/07/2020).

7.- Compatibilidade do empregado municipal, oficial-tractorista, para unha segunda
actividade no sector privado (2020/X999/000771). (CIFECRIC 21/07/2020).
8.- Plan especial de infraestruturas e dotacións en solo rústico en Xoane, parroquia de
Goiáns. Aprobación definitiva. (CIPUM 21/07/2020).
9.- Rogos e preguntas
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6.- Bonificación do I.C.I.O., I.B.I.U. e I.A.E. por fomento de emprego construcción nave
industrial, rúa Volframio parcela J8-J9, Irene Mabel Busto Rodríguez. (CIFECRIC
21/07/2020).

10.- Seguimento de órganos de goberno:
10.1.- Resolucións da Alcaldía.
10.2.- Acordos da Xunta de Goberno Local
10.3.- Rogos e preguntas
En proba da recepción da convocatoria e a orde do día, no seu caso, sírvase asinar a presente.
Documento asinado dixitalmente, en Carballo, na data que figura ao marxe.
A Secretaria accidental
Dª Susana Mariño Lorenzo

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD)
especificado á marxe. (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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