PLENO DO EXCMO. CONCELLO – NÚM. 11
DECRETO
O artigo 195.1 da Lei Orgánica 5/1985 de Réxime Electoral Xeral, sinala que as
Corporacións Municipais se constitúen en sesión pública o vixésimo día posterior ás
eleccións locais.
De conformidade co precepto legal citado,
RESOLVO:
Convocar Pleno constitutivo do Concello de Vigo para a súa realización o próximo día
15 de xuño, ás 11,00 horas, no salón de actos con arranxo á seguinte

ORDE DO DÍA
Constitución da Mesa de Idade.
Xuramento ou promesa dos concelleiros/as electos/as
Declaración da constitución da Corporación.
Determinación do sistema de votación para a elección do Alcalde.
Presentación dos candidatos para o cargo de Alcalde da cidade.
Intervencións por parte dos voceiros das formacións políticas que concorreran
ás eleccións municipais.
Elección do Alcalde.
Xuramento ou promesa do Alcalde e toma de posesión.
Intervención do Excmo. Sr. Alcalde

am

Vigo, á data da sinatura dixital
O ALCALDE EN FUNCIÓNS,
Abel Caballero Álvarez

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
José Riesgo Boluda

ANUNCIO
DECRETO CONVOCATORIA

O artigo 195.1 da Lei Orgánica 5/1985 de Réxime Electoral Xeral, sinala que as
Corporacións Municipais se constitúen en sesión pública o vixésimo día posterior ás
eleccións locais.
De conformidade co precepto legal citado,
RESOLVO:
Convocar Pleno constitutivo do Concello de Vigo para a súa realización o próximo día 15
de xuño, ás 11,00 horas, no salón de actos con arranxo á seguinte

ORDE DO DÍA
-

Constitución da Mesa de Idade.
Xuramento ou promesa dos concelleiros/as electos/as
Declaración da constitución da Corporación.
Determinación do sistema de votación para a elección do Alcalde.
Presentación dos candidatos para o cargo de Alcalde da cidade.
Intervencións por parte dos voceiros das formacións políticas que concorreran ás
eleccións municipais.
Elección do Alcalde.
Xuramento ou promesa do Alcalde e toma de posesión.
Intervención do Excmo. Sr. Alcalde

JRB/am
Sinatura dixital
Abel Caballero Alvarez

