EXCMO. CONCELLO DE TUI
Praza do Concello, nº 1 –36700 – Tui
Telef: 986 603 625 – Fax: 986 600 570

ORGANO COLEXIADO: Pleno Corporativo.
Nº DE SESIÓN: 6/2022
CARÁCTER: Ordinario

Con data 22 de xullo do 2022 o Sr. Alcalde ditou resolución do tenor literal que se indica:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.- CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO
Considerando que a actual evolución na contención da pandemia non exime aos poderes públicos o
seu deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones
y servicios necesarios» establecido no artigo 43.2 da Constitución Española para garantir o dereito á
proteción da saúde que recoñece este artigo no seu primeiro apartado.
Considerando o disposto nas Directrices sobre o uso das máscaras na Comunidade Autónoma de
Galicia, de data 25.04.2022, elaboradas pola Consellería de Sanidade, punto 4, relativo aos “Ámbitos e
situacións nas que se recomenda manter o uso da máscara”, nos seus apartados 2 e 3.
Considerando que a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma de
Galicia, en liñas xerais, mellorou nos últimos meses, a actual situación permite a celebración dos
plenos en sesións públicas, se ben establécese un aforo do 50%, co fin de manter a distancia de
seguridade interpersoal de 1,5 metros recomendada nas Directrices sobre o uso das máscaras na
Comunidade Autónoma de Galicia, de data 25.04.2022. Así mesmo, recoméndase o uso da máscara de
forma constante e que o público asistente permaneza sentado, de acordo coas recomendacións
recollidas nas Directrices da Consellería de Sanidade antes mencionadas.
Sen prexuízo do anterior, a publicidade da sesión plenaria e a debida transparencia quedará garantida
coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal (á que se poderá acceder a través da
páxina web do Concello de Tui), e a publicación da sesión plenaria na mesma, así como permitindo o
acceso de medios de comunicación
Polo exposto, esta Alcaldía, 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, RESOLVE:
PRIMEIRO.-Convocar Sesión con carácter de Ordinaria do Pleno Corporativo a celebrar o
vindeiro xoves día 28 de xullo ás 20:00 horas, e dous días despois á mesma hora en segunda
convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, no Salón de Sesións da Casa do
Concello e con carácter público, se ben cun aforo do 50%, co fin de manter a distancia de seguridade
interpersoal de 1,5 metros, a fin de resolver os puntos incluídos na seguinte:
ORDE DO DÍA
A) Parte resolutiva:
1º.- Aprobación, se procede, dos borradores das actas das sesións anteriores núm. 4/2022 do
26/05/2022 e núm. 5/2022 do 30/06/2022.
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ANUNCIO

2º.- Toma de posesión de Alejandro Manuel Carrera Barreira á vista da credencial remitida pola Xunta
Electoral Central (2021-E-RC-6155 do 23/08/2021).
3º.- Expediente 1547/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e
Persoal de data 21/07/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data
18/07/2022, relativa a establecer o límite máximo de gasto non financeiro nos orzamentos iniciais do
2022 e aprobación inicial do proxecto de Orzamento Municipal do Concello para o exercicio 2022.
4º.- Expediente 178/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal,
de data 21/07/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 20/06/2022, de
concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "conservación e mantemento de cuberta
en edificio catalogado" no inmoble sito na rúa Bispo Lago, 4.
5º.- Expediente 1136/2022. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e
Persoal, de data 21/07/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data
20/06/2022, de concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "conservación e
mantemento de cuberta en edificio catalogado" no inmoble sito na rúa Seixas, 10.
6º.- Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte de data
21/07/2022, favorable á moción sobre o control dos apartamentos e vivendas turísticas presentada polo
Sr. Alonso Álvarez, do Grupo Mixto.
7º.- Expediente 1566/2022. Ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións, de data
21/07/2022, favorable á proposta da concelleira delegada de Ensino e Cultura, de data 19/07/2022, de
concesión a D. Luis Quinteiro Fiuza, bispo da diocese de Tui-Vigo, da medalla de honra do Concello
de Tui na súa categoría de ouro.
8º.- Mocións de urxencia.
B) Actividade de control:

10º.- Dación de conta das resolucións de Alcaldía do núm. 785, de 23/05/2022 ata o núm. 1075, de
21/07/2022.
C) Rogos e preguntas:
11º.- Rogos e preguntas.
SEGUNDO.-Notificar a presente Resolución aos concelleiros advertíndolles que, conforme ao
disposto polo artigo 12.1 do citado RD 2568/1986, do 28 de novembro, deberán comunicar coa
antelación necesaria calquera causa xustificada que implique a imposibilidade de asistir á citada
sesión, e facendo remisión ás medidas e recomendacións sanitarias sinaladas na parte expositiva.
TERCEIRO.-Que pola Secretaría municipal se poña a disposición dos Concelleiros a documentación
dos asuntos incluídos na orde do día, acompañando a convocatoria copia das actas das sesións
anteriores que se sometan a votación, no seu caso. ”

O que se publica para coñecemento e efectos.
En Tui, o alcalde.
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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9º.- Dación de conta das subvencións e disposicións de interese dos meses de xuño e xullo de 2022.

