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ASUNTO: CONVOCATORIA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA 
CORPORACIÓN DE DATA 31 DE AGOSTO DE 2021 
 
María Barral Varela, alcaldesa do Concello de Betanzos, no uso das súas atribucións 
legalmente conferidas. 
 
Vistos os distintos expedientes conclusos e as mocións presentadas para ser 
sometidos á consideración do Pleno da Corporación. 
 
De conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do  procedemento 
administrativo común, e no Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o 
regulamento de organización e funcionamento das corporacións locais. 
 

Ao abeiro da atribución que lle concede á Alcaldía o artigo 21.1. da Lei 7/85, do 2 de 
abril, de bases de réxime local, e 61.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
local de Galicia. 
 

RESOLVO: 
 
PRIMEIRO. Convocar a todos/as os/as concelleiros/as que compoñen a Corporación 
Municipal á sesión plenaria Ordinaria que terá lugar no Salón Azul do Edificio Liceo, o 
próximo martes 31 de agosto de 2021  ás 20:30 h en primeira convocatoria, e unha 
hora despois en segunda convocatoria. 
 
O motivo de realizar a sesión no Salón Azul do Edificio Liceo é debido a poder manter 
as distancias de seguridade para cumprir as medidas establecidas en materia de 
protección fronte á Covid-19 
 
SEGUNDO. Establecer a seguinte ORDE DO DÍA para a devandita sesión: 
 
1. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior. 
2.Dar conta de decretos da Alcaldía e asuntos varios. 
3. Proposta de concesión de honores a D. Carlos Arévalo López 
4. Expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito 44/2021-SC 
5. Plan Reactiva Betanzos: programa específico de apoio ao comercio local para a 
anualidade 2021. 
6. Conta Xeral do exercicio 2020 
7. POS 2021  para las ayudas extraordinarias para el apoyo al alquiler de la vivienda 
habitual y de concesión de ayudas destinadas a la adquisición de equipos informáticos 
para alumnos/as de educación primaria,secundaria....de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la localidad para familias afectadas por el Covid 19. 
8. Mocion do PP  para convocatoria dos consellos de Maiores e Infancia 
9. Moción do PP relativa a plan de actuacions sobre fontes e lavadoiros 
10. Moción do BNG relativa a actualización da información na páxina web da oficina de 
rehabilitacion 
11. Moción do BNG sobre posta en marcha dun servizo de atención temperá no 
Concello 
12. Rogos e preguntas 
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TERCEIRO. Que esta convocatoria se lle notifique en tempo e forma a todos os 
membros da Corporación, se publique no taboleiro de edictos e no portal de 
transparencia do Concello, e se dea conta desta na seguinte sesión plenaria ordinaria. 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
A alcaldesa                       O Secretario accidental 
                               (Asinado aos efectos do art.3.2 do RD 128/18 do 16 marzo) 
María Barral Varela                 José Cortés Carro 


