
De orde do Sr. Alcalde, achégolle a orde do día da sesión ordinaria
que celebrará o Excmo. Concello Pleno, no Pazo Municipal de Ferrol, o
día 28 de abril de 2016, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria.

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior,
correspondente á celebrada o día 31 de marzo de 2016 (ordinaria).

2.- Dar conta das  resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus
Delegados no período comprendido entre os días 11 de marzo e 14 de
abril de 2016.

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA, EMPREGO E RECURSOS HUMANOS.
Intervención

 
3.-  Proposta  de  aprobación  do  recoñecemento  extraxudicial  de

créditos correspondente á relación de facturas nº 10/2016.

Emprego

4.- Proposta de aprobación das bases reguladoras e convocatoria
da  subvención  a  asociacións  para  actividades  de  promoción  e
dinamización do comercio e hostalería de Ferrol durante o ano 2016.

ÁREA DE CULTURA, ENSINO, DEPORTE E TURISMO
Educación

5.- Proposta de modificación do anexo de subvencións nominativas.
Ensino e Universidade. Orzamento 2016.

ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS
Igualdade

6.- Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero,
dende o 16 de marzo ata o 20 de abril de 2016: 3.

MOCIÓNS

7.-  Moción  do  grupo  municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego
relativa á constitución dunha empresa municipal de transporte.

8.-  Moción  do  grupo  municipal  do  Bloque  Nacionalista  Galego
relativa ó saneamento da cidade.

9.- Moción do grupo municipal do Partido Popular de adhesión ó
programa de vivendas baleiras da Xunta de Galicia.

10.-  Moción  do  grupo  municipal  do  Partido  Popular  relativa  á
implantación  dunha  “tarxeta  moedeiro”  para  compra  de  alimentos  de
primeira necesidade e produtos de hixiene.

11.- Moción do grupo municipal de Ciudadanos relativa á creación
e posta en funcionamento dun fondo de axudas económicas para o pago do
IBI a persoas e familias en situación de especial necesidade. 



12.- Moción do grupos municipais Socialista e de Ferrol en Común
sobre  universalización  do  dereito  á  asistencia  sanitaria  pública  e
recuperación do sistema público de sanidade.

13.- Rogos e preguntas.

                       Ferrol, 25 de abril de 2016 
                             O SECRETARIO ACCTAL.


