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Asuntos tratados na sesión ordinaria do Pleno Municipal do día 30 de novembro de 2020
(PLENO 12/2020)
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (24/11/2020). Aprobación. APROBADA
2.- Declaración institucional 25 de novembro – Día Internacional contra a violencia contra
as mulleres e as nenas. (CIBPS de 24/11/2020) APROBADA
3.- Derrogación de ordenanzas: Ordenanza reguladora do exercicio de apertura de
establecementos e da realización de determinadas obras menores e a Ordenanza
municipal para a instalación e funcionamento de instalacións de telefonía móbil e outros
servizos e equipos de telecomunicación e de difusión no termo municipal de Carballo.
Aprobación. (CIPUM de 24/11/2020) APROBADA
4.- Expediente de investigación dun camiño sito en Goiáns de Arriba. Inventario Municipal
de Bens do concello de Carballo. Resolución. (CIFECRIC de 24/11/2020)APROBADO
5.- Modificación da ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa pola prestación do
servizo de recollida domiciliaria e residuos sólidos urbanos. Aprobación inicial. (CIFECRIC
de 24/11/2020) APROBADA
6.- Modificación da ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa pola ocupación por
terrazas de hostalaría. Aprobación inicial. (CIFECRIC de 24/11/2020) APROBADA
7.- Moción do grupo municipal do PP, rexistro de entrada nº 202099900003389 de 17 de
novembro de 2020, de demanda de axudas á hostalaría e ocio nocturno no concello de
Carballo. (CIFECRIC de 24/11/2020). Aprobación. REXEITADA
8.- Moción do grupo municipal do PP, rexistro de entrada n.º 202099900003388 de 17 de
novembro de 2020, sobre mesas de hostalaría e comercio. (CIBPS de 24/11/2020)
Aprobación.REXEITADA
9.- Moción do grupo municipal do PSdeG- PSOE, rexistro de entrada n.º
202090000005845 de 18 de novembro de 2020, relativa á sanidade. (CIBPS de
24/11/2020). Aprobación. APROBADA
10.- Seguimento de órganos de goberno: TOMA DE COÑECEMENTO
10.1.- 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 terceiro
trimestre de 2020. Toma de coñecemento.
10.2.- 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 terceiro trimestre de 2020. Toma
de coñecemento.
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