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ACTA Nº 2019/6
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN
- , MÉRCORES 12 DE XUÑO DE 2019 No día de hoxe, ás 19:15 horas, baixo a presidencia do alcalde, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, co obxecto de celebrar, en
primeira convocatoria, Sesión Extraordinaria do Pleno da Corporación.
PRESIDE:Benigno Galego Castro
ASISTEN:Marina Tojeiro Martinez , Candido Eusebio Prieto Lago , Rocio Martinez
Martinez , Juan Jose Ramos Prieto y Ana Rodriguez Montero
AUSENCIAS:David Prada Aneiros , Jose Esmoris Aldao , Pablo Casas Cibreiro
SECRETARIA -INTERVENTORA:Paula Diaz Tie
Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que o alcalde, como
Presidente, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na
ORDE DO DÍA

CVD: OMSdJmSP3ckA6wqISKfy
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. Aprobación da acta da sesion do pleno ordinario reunida o dia 30.04.2019 . Os
membros do Pleno en votacion ordinaria e por unanimidade dos presentes aprobaron a acta
anterior .
O Alcalde antes de levantar a sesion interven para despedir a os concelleiros que xa non
estarán na seguinte lexislatura asi como agracer o traballo realizado , asi mesmo ofrece de
novo, a concelleira Ana Rodríguez Montero a posibilidade de realizar unha fotografia para
a galeria de alcaldes desexandolle todo o mellor na vida persoal .
Ás 19:20 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que
se estende a presente acta, da que eu, secretaria, dou fe.
Cerdido , xoves 13 de xuño de 2019
A secretaria, Paula Díaz Tie
O alcalde, Benigno Galego Castro

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

