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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA
CELEBRADA O DÍA 12 DE XUÑO DE 2019

ALCALDE
D. Mariano Iglesias Castro.

Mariano Iglesias Castro

CONCELLEIROS/AS:
PSdeG-PSOE:
Dª Pilar Sánchez Ulloa
D. Gervasio Sánchez Barreiro.
D. José Pardo Álvarez.
D. José Fernando García Lesta.
Dª María Amparo García Pernas.
D. José María Tojo Espiñeira.
D. José Antonio Calviño Gómez.
D. José Lino Bermúdez Sueiro.
PP:
D. José Manuel García Sesmonde.
Non asisten e se escusan:
PSdeG-PSOE:
PP:
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez.
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D. Eladio Bendaña Pardo.
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En Mesía, a 12 de xuño de
2019, sendo as oito horas e
trinta 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
extraordinaria 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.

APROBACIÓN DA ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA O DÍA 7
DE XUÑO DE 2019.

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)
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Abre a sesión o Sr. Alcalde preguntando se por parte dos concelleiros se quere facer
algunha aclaración do borrador da acta correspondente á sesión sinalada no epígrafe.
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Manifesta o Sr. Alcalde que, a pesar de que este era o único punto do orde do día en
sesión extraordinaria, considerando que con este Pleno ponse fin á lexislatura, quero
agradecer a todos os concelleiros, especialmente aos adversarios, o traballo feito, o bo
trato e o compañerismo.
Sinala así mesmo o Sr. García Sesmonde que pola nosa parte tamén queremos
agradecer o trato recibido, consideramos que unha oposición destrutiva non conduce a
nada e unicamente debemos buscar o mellor para os veciños.

Mariano Iglesias Castro

Non habendo pronunciamentos ó respecto, sometese a votación a aprobación da
mesma, adoptándose o acordo por unanimidade dos membros presentes.

Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as oito
horas e corenta minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor, certifico.

Remata o Sr. Alcalde manifestando que todos perseguimos o mesmo, e discrepar
sen aportar solucións non sirve para nada, estamos aquí para atender as necesidades dos
veciños, e estas deben atenderse sexa quen sexa que as plantexe.
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Visto e Prace,
O alcalde,

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)

