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DECRETO 287/2008 

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA 

 
En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2.b) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das 

bases de Réximen Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.b) da Lei 5/1997, de Administración local 
de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Extraordinario e Urxente, a 
celebrar na Casa da Cultura do Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día 
que se indica. A urxencia da convocatoria xustifícase na necesidade inmediata de adoptar o acordo 
que se presenta, relativo ó apoio ó sector gandeiro no noso Concello, cuia precaria situación está 
necesitada de actuacións inmediatas concretadas nesta moción. 
 
  Clase de Sesión............................................................                    EXTRAORDINARIA E URXENTE 
  Data da Sesión:.............................................................                   28 de novembro de 2008 
  Hora de celebración en primeira convocatoria:............                   8:45 horas 
  (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria) 

ORDE DO DÍA 
 
1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN 
2. MOCIÓN DE APOIO Ó SECTOR GANDEIRO.  
 
 

 
Notifíquese esta Resolución ós Señores Concelleiros e publíquese no Taboleiro de Anuncios 

de este Concello. A partir desta data teñen a súa disposición os antecedentes dos asuntos na 
Secretaría do Concello. 

 
En MESÍA, a 28 de novembro de 2008. 
 

 
O ALCALDE,      Ante min, O SECRETARIO, 
 
D Mariano Iglesias Castro.    D Eladio Bendaña Pardo. 
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DO PLENO DO 
CONCELLO DE MESÍA CELEBRADA O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

En Mesía, a 28 de novembro de 
2008, sendo as oito horas e 
cincuenta e cinco minutos, na Casa 
do Concello, logo da convocatoria 
para o efecto, reuníronse, en 
primeira e pública convocatoria, os 
señores concelleiros que se 
relacionan na marxe, co obxecto de 
celebrar sesión ordinaria do Pleno. 

A tódolos asistentes entregáraselles 
copia da Orde do Día, cos asuntos 
para tratar, poñéndose á súa 
disposición o expediente da sesión 
e cumprindo os trámites esixidos 
pola normativa vixente. Estando 
presente o quórum necesario, polo 
Sr. Alcalde declárase validamente 
constituída a sesión. Pásase a 
continuación a tratalos seguintes 
asuntos incluídos na Orde do Día: 

 
 

1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN. 
 

 Comeza o Sr. Alcalde dicindo que tráense aquí unha moción que recolle todas as propostas 
sindicais referidas a este asunto que se achegaron ó Concello, e o asunto non se incluíu na orde do 
Día por culpa exclusivamente miña, xa que se me pasou incorporalo á orde do día, e como non se 
pode incluír como moción de urxencia nun Pleno extraordinario, por isto propóñolles a celebración 
deste Pleno extraordinario e urxente para tratar a cuestión. O Sr. Alcalde concede a palabra ó Sr. 
Pedreira Candal, quen manifesta que o seu grupo considera necesario dispoñer de máis tempo para 
estudar o asunto, polo que se  propón a suspensión da sesión e deixar o tema para un Pleno 
extraordinario a celebrar a vindeira semana. Toma a palabra o Sr. Alcalde quen di que acepta a 
proposta si lle parece ben tamén ó grupo municipal do PP. Toma a continuación a palabra o Sr. 
Álvarez Monteserín, quen di que lle parece ben deixar o asunto para a vindeira semana. Manifesta 
de seguido o Sr. Alcalde que foi un despiste meu e pido desculpas ós Sres. Concelleiros, convocarei 
entón un Pleno a celebrar o vindeiro luns ás oito e media para tratar o asunto en cuestión, o que é 
aceptado polos concelleiros presentes  
  

Non habendo máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde - Presidente, sendo as nove horas e dez 
minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario - Interventor, certifico. 

 

ALCALDE: 
D. Mariano Iglesias Castro  PSdeG – PSOE 
 
CONCELLEIRO/AS: 
D. Antonio Quindimil García.  PSdeG – PSOE 
D. José Ángel Sánchez Sánchez. PSdeG – PSOE 
Dª Pilar Sánchez Ulloa.  PSdeG – PSOE 
D. Gervasio Sánchez Barreiro. PSdeG – PSOE 
D. José Fernando García Lesta PSdeG – PSOE 
D. Severino Álvarez Monteserín. PP 
D. Adolfo Grobas Vázquez  PP 
D. Pedro M. Pedreira Candal.  BNG 
D. Manoel Bello Salvado.  BNG 
 
Non asiste e escusase: 
Dª María José Quindimil Suárez. PP 
 
SECRETARIO : 
D Eladio Bendaña Pardo. 


