
  

  

  ACTA  

 

Expediente núm.:  Órgano colexiado:  

PLN/2019/6  O Pleno  

  

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN  

Tipo 
Convocatoria  

Extraordinaria 
Motivo: «Cumprimento do artigo 36.1 do Real Decreto 
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das Entidades Locais» 

Data  12 de xuño de 2019  

Duración  Desde as 9:35 ata as 9:44 horas  

Lugar  Salón de Plenos  

Presidida por  Marcos Besada Pérez  

Secretario  Berta Alonso Soto  

  

ASISTENCIA Á SESIÓN  

DNI Nome e Apelidos Asiste 

35566754Z Carla Mª Pérez Pérez SÍ 

36061420L Joaquín Núñez Troncoso SÍ 

76897695R José Luís González Rodríguez SÍ 

35567092F Marcos Besada Pérez SÍ 

35548188D Miguel González González SÍ 

76908793J Mirian González Rodríguez SÍ 

76909361Y Mª Dolores Castiñeira Alén SÍ 

76902797C Mª Teresa Pérez González SÍ 

34873897D Primitivo González Rodríguez SÍ 

77006782E Santiago Rodríguez Davila SÍ 

44082684X Sergio Curra Moreira NON 



  

  

35568513W Verónica Tourón Domínguez SÍ 

35564737K Ángela Ledo Souto SÍ 

76897189R Ángela Valcárcel Bernárdez SÍ 

  

  

Unha vez verificada polo secretaria a válida constitución do órgano, o presidente 
abre a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na 
orde do día 

  

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

Aprobación das actas das sesións núm. 4/2019 e núm. 5/2019 

a) Acta da sesión nº 4/2019, extraordinaria de 1 de abril de 2019:  
 

Conforme ao preceptuado no artigo 91 do Real Decreto 2568/1986, polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais (ROF, en adiante), o Señor presidente pregunta se algún membro 
do Pleno desexa formular algunha observación á acta da sesión nº 2019/4 
extraordinaria de 1 de abril enviada a todos os membros da Corporación de 
acordo co art. 113.1.b) ROF.  
 
 
VOTACIÓN: Non existindo observacións, polo Sr. Alcalde sométese a votación a 
aprobación da acta da sesión nº 2019/4, extraordinaria de 1 de abril, sendo 
aprobada por DOCE VOTOS a favor e UNHA ABSTENCIÓN Sr. Primitivo González 
Rodríguez, por non ter asistido á devandita sesión.  
 
 

b) Acta da sesión nº 5/2019, ordinaria de 29 de abril de 2019:  
 
Conforme ao preceptuado no artigo 91 do Real Decreto 2568/1986, polo que se 
aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais (ROF, en adiante), o Señor presidente pregunta se algún membro 
do Pleno desexa formular algunha observación á acta da sesión nº 2019/5 
ordinaria de 29 de abril enviada a todos os membros da Corporación de acordo co 
art. 113.1.b) ROF. 
 
Sr. Núñez Troncoso: di que quedou sen trasladar unha pregunta na páxina 41, 
punto 2, con respecto ao inventario de bens municipais, quero saber si o Alcalde 
ou o equipo de goberno detectou si: “ quedou sen inventariar algunha finca, 
inmoble ou edificio…, comprobando o rexistro vemos que o día 12 de xaneiro 
entrou unha factura no Concello o o concepto que pon é o seguinte: limpar cristal 
no local Concello parque Aragonta, non será o local de Movemento Salceda?”  
 



  

  

VOTACIÓN: Non existindo observacións, polo Sr. Alcalde sométese a votación a 
aprobación da acta da sesión nº 2019/5, ordinaria de 29 de abril, sendo aprobada 
por UNANIMIDADE dos TRECE membros presentes á sesión. 

  

  

 

Marcos D. Besada: Toma a palabra para dicir que agradece o traballo de todos/as 
por parte do goberno e da oposición. Pide desculpas polos posibles erros e fai un 
balance positivo. Tamén agradece o traballo dos habilitados nacionais, e deséxalle 
sorte aos membros electos.  
 
Verónica Tourón: di que deséxalle sortea o Alcalde a partir de agora, con 
encontros e desencontros todos buscabamos o ben da veciñanza de Salceda e dá 
a benvida aos novos membros electos.  
 
Santiago Rodríguez: di que repite o manifestado na acta anterior e di que se 
remite ao alí expresado.  
 
José Luis González: Despídese da Corporación e dá a benvida aos novos membros 
e espera que teñan unha andaina en beneficio do pobo. Pide desculpas polos erros 
e agradece os apoios. Recoñece a labor de Marcos como Alcalde.  

  

  

  

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE  
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