Entidade Local Menor
de Bembrive
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA-PEDANÍA

No uso das facultades que teño conferidas pola lexislación vixente, convoco ás Sras. e aos
Sres. Vocais da Entidade Local Menor de Bembrive á sesión extraordinaria e urxente da
Xunta Veciñal que terá lugar o vindeiro luns, día 11 de maio de 2020, ás vinte horas, na
Sede desta Entidade Local, que se celebrará a porta pechada retransmitindo en directo a
través de vídeo na páxina web www.bembrive.org para garantizar o principio de
publicidade e debida transparencia, debido á declaración do estado de alarma con motivo
do COVID-19, coa orde do día que se recolle máis abaixo. De non acadarse quórum, a sesión
será dous días máis tarde á mesma hora.
Todo elo de conformidade co recollido na DA 3ª do RD 463/2020, de 14 de marzo, e de
acordo co disposto no artigo 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de
réxime local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades
Locais.

ORDE DO DÍA
I.

PARTE RESOLUTIVA:
1. Ratificación da urxencia da convocatoria.
2. Acta anterior:
- Núm. 2/2020, do 26 de marzo de 2020.
3. Expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos núm. 3/2020 por un importe
total de 7.000 €.
4. XII prórroga do contrato de arrendamento da caseta e instalacións do parque forestal
de Bembrive.

II.

PARTE DE CONTROL:
5. Información sobre a suspensión da festa floral 2020.
Bembrive (Vigo), 7 de maio de 2020
Ante min,
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