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Asuntos tratados na sesión ordinaria do Pleno Municipal do día 7 de setembro de 2020
(PLENO 8/2020)
1.- Acta da sesión anterior (27/07/2020). Aprobación. APROBADA
2.- Bonificación ICIO, IBIU e IAE, por fomento do emprego, construción de nave destinada
a carpintería metálica na rúa Titanio, parcela C-36, do Polígono Industrial de Bértoa.
(CIFECRIC do 01/09/2020) APROBADA
3.- Bonificación ICIO, IBIU e IAE, por fomento do emprego, construción de nave destinada
a resgardo de camións de bombeo, na rúa Granito, parcela A-3 do Polígono Industrial de
Bértoa. (CIFECRIC do 01/09/2020) APROBADA
4.- Contrato de xestión do servizo público, baixo a modalidade de concesión, que ten por
obxeto a recollida de lixo, transporte, punto limpo e canceira do Concello de Carballo (SEP
01/2012). Modificación nº 6, revisión de prezos. (CIFECRIC do 01/09/2020) APROBADO
5.- Sinalización de dous días de festa, de carácter retribuído e non recuperable, no termo
municipal de Carballo para o ano 2021. Aprobación. (CIBPS do 01/09/2020) APROBADA
6.- Moción do grupo municipal do BNG, rexistro de entrada nº 4905/2020 de 26 de
agosto, sobre o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino
para o curso escolar 2020-2021. Aprobación. (CIBPS do 01/09/2020) APROBADA
7.- Seguimento de órganos de goberno: TOMA DE COÑECEMENTO
7.1.- Informe de intervención e tesourería do cumprimento da Lei 15/2010, do 5 de xullo, que
modifica a Lei 3/2004, do 29 de decembro, de medidas contra a morosidade, relativo ao segundo
trimestre de 2020. Toma de coñecemento.
7.2.- Información rendida ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do
artigo 16 da orde MAP/2105/2012, do 1 de outubro. Execución do segundo trimestre de 2020. Toma
de coñecemento
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