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A  C  T  A  8/2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 12 DE XUÑO DE 2019 – 

 

Na Casa do Concello, a doce de xuño de dous mil dezanove, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do sr. alcalde en funcións, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de 

celebrar a sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde, en funcións:  

D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Xurxo Francos Liñares 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Non asisten, previa escusa: 

D.ª Concepción García Vázquez 

D. Julio César Retis Vázquez 
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Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓN PLENARIAS DO 27.03.19, 01.04.19, 

24.04.19, 29.04.19 E 21.05.19. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o sr. alcalde, sendo as trece horas e trinta e cinco minutos, declara público e 

aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do día que figura na 

convocatoria, que é o seguinte: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓN PLENARIAS DO 27.03.19, 01.04.19, 

24.04.19, 29.04.19 E 21.05.19. 

 

Acta da sesión ordinaria do 27 de marzo de 2019 

O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 27 de marzo de 2019. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 

 

Acta da sesión extraordinaria do 1 de abril de 2019 

O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 1 de abril de 2019. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 

 

Acta da sesión ordinaria do 24 de abril de 2019 

O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 24 de abril de 2019. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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Acta da sesión extraordinaria do 29 de abril de 2019 

O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 29 de abril de 2019. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 

 

Acta da sesión extraordinaria do 21 de maio de 2019 

O sr. alcalde pregúntalle aos/ás sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada o 21 de maio de 2019. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as trece horas e trinta e seis minutos, 

de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que 

eu, secretaria, dou fe. 

       

O alcalde, en funcións                A secretaria 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                  Virginia Fraga Díaz 
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