
Exptes.: PLN/2019/7 – 2626/2019

Resolución da Alcaldía polo que se convoca sesión constitutiva do Pleno do 
Concello de Cambados tras as eleccións locais celebradas o 26 de maio de 2019

En virtude do disposto no artigo 37 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro 
polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das  entidades  locais,  o  artigo  195.1  da  Lei  Orgánica  do  19  de  xuño,  do  réxime 
electoral xeneral e o artigo 47.2 do Texto Refundido das Disposicións Legais vixentes 
en materia de réxime local aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 do 18 de 
abril. 

Pola presente, no uso das atribucións establecidas no artigo 21.1.c) da Lei 7/85 do 2 
de abril, reguladora das bases de réxime local, no artigo 61.1 c) da Lei 5/97 do 22 de 
xullo de administración local de Galicia e no artigo 41.4 do Real Decreto 2568/1986 do 
28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, 

RESOLVO:

1.  Convocar  o  Pleno  do  Concello  de  Cambados  en  sesión  extraordinaria  para  a 
celebración  da  Sesión  Constitutiva,  en  primeira  convocatoria,  e  en  caso  contrario 
celebrarase  dous  días  naturais  despois,  en  segunda,  entendéndose  convocada 
automáticamente no mesmo lugar e á mesma hora:

LUGAR: SALON DE PLENOS DA CASA DO CONCELLO
DATA: SÁBADO 15 DE XUÑO DE 2019
HORA: 12,00 HORAS

A sesión celebrarase con arranxo ao seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.Constitución da Corporación Municipal
2.Elección de Alcalde / Alcaldesa

Notificar esta Resolución aos Señores Concelleiros Electos e publicalo no Taboleiro de 
Anuncios do Concello.

A Alcaldesa en Funcións O Secretario
Fátima Abal Roma Miguel Rodríguez de Vicente - Tutor

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE

Praza do Concello, 1 * 36630 - CAMBADOS * Tfnos. 986-52.09.02 /09.43/09.51 * Fax: 986-52.48.66 * Nº Rexistro Entidades Locais: 01360062 * C.I.F.: P-3600600E


	1. Convocar o Pleno do Concello de Cambados en sesión extraordinaria para a celebración da Sesión Constitutiva, en primeira convocatoria, e en caso contrario celebrarase dous días naturais despois, en segunda, entendéndose convocada automáticamente no mesmo lugar e á mesma hora:
	ORDE DO DÍA:


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Concello de Cambados
	2019-06-12T10:12:19+0200
	Cambados
	ABAL ROMA FATIMA - 35473508X
	acepto


		esPublico Gestiona - Concello de Cambados
	2019-06-12T10:17:28+0200
	Cambados
	RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR MIGUEL - 76928325H
	acepto




