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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 
EN DATA VINTE E SEIS DE SETEMBRO DOUS MIL DEZAOITO 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
JOSE CAMILO CASAL GARCIA 
ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ALFREDO VILELA SANTALLA 
PABLO LUIS NEBRIL LOPEZ 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
 
AUSENTES: 
Excusan a súa asistencia os concelleiros: 
MANUEL PEREZ RIOLA  
NICOLAS VERGARA QUINTIANA  
ANDREA IGLESIAS REY  
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:02 horas do día 26 de setembro 
de 2018, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os 
efectos, co obxecto de realizar sesión Ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde- Presidente e 
coa asistencia dos Sres./Sras. Concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria 
a titular da Corporación, dona Ana Velo ruiz, que dá fe do acto. 
  
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 
locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións plenarias, 
declara aberta ésta.  
 
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE DATA 05.07.2018 E DA ACTA DE 
DATA 14.08.2018. 
 
De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 
algunha obxección á acta da sesión realizada o 05.07.2018 e á acta da sesión realizada o 
14.08.2018. 
 
A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación das devanditas actas, resultando 
aprobadas por unanimidade dos concelleiros presentes. 
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2. PROPOSTA DE REXEITAMENTO AO PROXECTO DE REAPERTURA DA 
EXPLOTACIÓN MINEIRA DE COBRE SAN RAFAEL SL Nº 2946 
 
Pola Secretaria dáse lectura á proposta do Concelleiro de Medio Ambiente de data 21.09.2018, 
que di: 
 

“O pasado 25 de agosto de 2017, saíu a exposición pública o proxecto de reapertura da 

explotación da mina para a extracción de cobre nos concellos de Touro e O Pino, presentado 

pola empresa Cobre San Rafael S.L.  

Dende a Plataforma Veciñal Mina Touro O Pino se está remitindo información a diferentes 

concellos coa intención de que se manifesten no rexeitamento deste proxecto de megaminería 

que tan negativamente afecta á vida e facenda dos seus habitantes. 

Os motivos polos que a Plataforma Veciñal solicita apoio doutros concellos detállanse no 

resumo da exposición de motivos seguinte: 

 

1. Sobre o proxecto de explotación da mina de cobre San Rafael sita nos concellos de 

Touro e o Pino.  

O pasado 25 de agosto de 2017, saíu a exposición pública o proxecto de reapertura da 

explotación da mina para a extracción de cobre nos concellos de Touro e O Pino, presentado 

pola empresa Cobre San Rafael S.L.  

Este novo proxecto pretende seguir explotando os mesmos xacementos abandonados do ano 

1986, máis novos xacementos colindantes dentro dunha concesión máis ampla, que abarca o una 

extensión de 1827 Ha.. Segundo proxecta a empresa que aporta o capital, Atalaya Mining, a 

intención é estender a explotación con cortas sucesiva ata chegar a 122 km cadrados de 

extensión (  http://atalayamining.com/proyecto-touro/ ) 

Trátase dun proxecto de megaminería a ceo aberto que ocupará unha extensión de 689 Ha 

iniciais, das cales só o 30% son terreos estiveron e están afectados pola explotación anterior  

Dende o ano 1986, data do seu peche, segue traendo desastrosas consecuencias nas augas 

que verten ós regatos da contorna afluentes do río Ulla e por tanto afectación á Rede Natura 

2000 da cunca deste río, a segundo a cunca hidrográfica de Galicia.  

http://atalayamining.com/proyecto-touro/
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O informe con data outubro de 2017 emitido polo propio Concello de Touro e elaborado por 

AMBIOTEC  sobre as afectacións do proxecto, manifesta na páxina 5 como “elementos 

susceptibles de afección os seguintes  :  

- Infraestruturas ligadas ao consumo de auga do municipio 

- Agravamento do problema ambiental de Drenaxe Ácida de Mina 

- Poboación e vivendas situadas nas proximidades 

- Hábitats naturais e vexetación e fauna asociada 

- Elementos naturais da contorna directa e actividades asociadas: Río Ulla 

- Elementos do patrimonio cultural 

- Centro socioculturais” 

(http://www.concellodetouro.com/attachments/article/1280/alegacios-mina-en-

galego.pdf) 

O proxecto vai a afectar a case 500 Has. de terreos agrícolas e forestais que son a base 

produtiva de moitas explotacións agrarias dos núcleos máis próximos á explotación e que 

suporía a eliminación de 341 hectáreas de masa forestal e 150 hectáreas de cultivos e vexetación 

natural.  Máis da metade dos terreos son de propiedade particulares 

O proceso planeado para 15 anos de actividade, plantexa un traballo de megaminería 

intensivo, con funcionamento de maquinaria pesada e actividade as 24 horas do día durante 

os 365 días do ano, cunha media de 6 voaduras diarias realizadas con entre 9 e 16 

toneladas de explosivos cada unha que xerarán movementos sísmicos e po en suspensión 

cargado de metais pesados, o que provocará facer imposible a vida nestas terras.  

A menos de 300 metros de vivendas habitadas, con ruídos, explosións, iluminación abusiva 

no medio rural, trasego continuo de maquinaria pesada, sirenas, olores, po en suspensión, etc. 

Tamén como consecuencia a devaluación económica das posesións e vivendas, do patrimonio 

en xeral, sendo a vida insostible nas zonas colindantes en todo o perímetro mineiro. 

Non afectará solo ós concellos de Touro e O Pino, quen pretenda vivir nun radio de entre 15 -

30 km á redonda, sufrirá directa ou indirectamente as consecuencias da actividade mineira nesta 

zona, xa que o aire moverá o po en suspensión máis alá da zona exclusivamente mineira e as 

augas corren río abaixo 

A creación de 2 depósitos de residuos inertes e 4 vertedoiros que ocuparán en total case 300 

Ha., (o que equivale a 300 veces o Estadio Santiago Bernabeu), a moi pouca distancia dos 

http://www.concellodetouro.com/attachments/article/1280/alegacios-mina-en-galego.pdf
http://www.concellodetouro.com/attachments/article/1280/alegacios-mina-en-galego.pdf
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núcleos de poboación de Castelo, San Sadurniño, Arinteiro, Os Torreis, Tribás e A Goleta. Un 

vertedoiro máis no Monte das Minas, que ocupará unha superficie de 484.000 metros cadrados, 

case 10 veces o centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela). 

O depósito de estériles situado entre Arinteiro e Vieiro será unha enorme balsa de lodos que 

contará cun muro perimetral de contención con capacidade para 50 millóns de metros cúbicos 

de residuos de mina (equivale a unha sexta parte a capacidade do encoro de Portodemouros), 

cunha probabilidade de falla moi alta, como ocorrera en Aznalcollar en 1998. (o informe do 

proxecto cataloga este depósito como de risco MOI ALTO, PERMANENTE PARA A 

POBOACIÓN)  

Arinteiro é a poboación que queda encaixada no medio de cortas, balsas, depósitos. Unha 

poboación con habitantes, que xeran economía, que teñen as súas vidas nesa terra, os seus 

antepasados soterrados nelas, a súa Igrexa; persoas maiores,  mocidade que aposta polo rural e o 

proxecto supón a expulsión indirecta destas persoas, e posiblemente de máis poboacións límite 

do proxecto a medida que avance.  

O proxecto non habilita medidas especiais de emerxencia, establecendo que “se espera que os 

procedementos de monitoreo e evacuación, así como a capacitación do persoal, permitirían 

protexer tanto ás poboacións como ao persoal da planta en caso de falla dos muros. Por outra 

banda, non se espera unha falla rápida nos muros, senón máis ben que calquera falla entregue 

avisos que permitan a reacción do persoal.” 

Desvío do leito dos regos Pucheiros e Burgo, e o gasto arredor de 2.25  hectómetros cúbicos 

de auga ao ano, o que suporía 6 veces máis do que os concellos de Touro e O Pino xuntos 

gastan no mesmo período. 

Afectación da planta de tratamento de auga potable situada a pé do río Ulla en Carcacía, no 

municipio de Padrón que abastece a máis de 93.000 habitantes dos concellos de Padrón, 

Dodro, Pontecesures, Valga, Catoira, Rianxo, Ribeira, Boiro e A Pobra do Caramiñal.  e 

Dobremente afectada tanto pola posible contaminación e carga de metais pesados, como pola 

potencial escaseza da mesma froito do desvío de regatos, e acopia de augas subterráneas para 

abastecemento do xacemento  afectando ás traídas e abastecemento municipal en Touro. 

Afectación directa ao Camiño de Santiago ó seu paso polo concello de O Pino, a 1000 metros 

do Monte das Minas, tendo por tanto un impacto visual, acústico, para a saúde, e tamén 

económico sobre os negocios da zona. Afectando a pretendida intención de que o Camiño do 

Holandés ao seu paso por Touro puidera chegar nalgún momento a recoñecerse.   
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Planease así mesmo unha liña de alta tensión liña de máis de 14 km dende o embalse de 

Portodemouros ata o terreo das minas que non queda claro se a pagaremos cos nosos impostos 

ou a paga a empresa, ou Fenosa, e consecuencias sobre os terreos da veciñanza 

2. Mercado de traballo nos concellos da zona 

A concesión mineira que agora se pretende explotar data de 1958 e estivo activa dende 1972 a 

1986. Estes concellos que xa dispuxeron dunha mina de cobre a ceo aberto de características 

moi semellantes á que se pretende implantar e as cifras históricas de poboación nesas décadas 

amosan que as caídas de poboación son máis suaves unha vez rematada a actividade mineira. 

En ambos concellos, o paro rexistrado por sectores (novembro de 2015),tivo unha baixada de 

arredor do 30% (-31,8% para a comarca, -27,5% para O Pino, -30,3% para Touro), cifras moi 

superiores a Galicia e a provincia da Coruña. O sector servizos supón algo máis do 50% do 

total, especialmente en O Pino. A construción está ó redor do 10%, como a industria e o 

colectivo “sen emprego anterior”, mentres que a agricultura ten un valor case residual.  

O paro feminino representa máis do 50%. Pero no documento 1 de “Resumen” do proxecto 

(páxina 38) cítase  [...Se ha tenido en cuenta también una incorporación mínima de empleo 

femenino del 15% sobre la plantilla total de la empresa estableciendo programas de igualdad 

para aumentar este número al máximo posible según las necesidades organizativas de la 

empresa.] 

En canto aos demandantes masculinos, os grupos de idade de 55 a 64 anos supoñen máis da 

metade do total dos homes inscritos de O Pino e máis de un terzo dos de Touro. Este colectivo 

probablemente tampouco encaixe nas necesidades de emprego da empresa. 

Do paro rexistrado en setembro de 2017 amosa en canto a sexo e idade ou sector económico 

que os demandantes destes dous concellos non encaixarían neste proxecto. 

 

3. Tecido empresarial e emprendemento 

O peso da Agricultura remarca a importancia do sector primario para a zona analizada. Destacar 

tamén a alta porcentaxe de afiliacións no sector Servizos do concello do Pino, 63% ligado ao 

Camiño de Santiago, superior ao 57,2% de Touro e o 59% da comarca de Arzúa. Todas elas 

actividades incompatibles coa actividade mineira. 

A reactivación da mina de Touro aumentará a drenaxe de contaminantes cara a cunca do 

Ulla, afectará irremisiblemente á riqueza ambiental da ría. O sector primario do mar de 
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Arousa é estratéxico na economía local, polo emprego directo que xera; mariscadoras a pe, 

bateeiros, mariñeiros, mariscadores a flote, etc. No ano 2016, traballan na ría o 44% das 

mariscadoras/es a pé, mais do 41% das embarcacións de artes menores e o 68,7% das bateas de 

mexillón de Galicia. 

Á importancia do sector primario do mar arousán, o sector agrario, gandeiro da comarca, o 

turístico vencellado ó Camiño, os roteiros do Ulla e a paisaxe única teñen valor social e 

económico converténdose nun importantísimo mecanismo de distribución e reparto de riqueza 

no entorno local que incentiva a implantación de actividades e pequenos negocios   

Todo elo susténtase sobre catro piares: a calidade das augas e dos produtos que saen da 

terra e do mar, a singularidade etnográfica ligada ó campo e ao mar, a beleza da paisaxe 

costeira e agraria e unha gastronomía que ten como emblema os produtos locais en ambos 

casos, en Touro e O Pino en toda a ribeira do río Ulla ate a ría de Arousa. 

A administración debe velar pola conservación dos espazos protexidos e polo coidado da 

biodiversidade e paisaxística e con este proxecto todo elo comprométese e resulta 

incompatible.  

4. Rexeitamentos  ao proxecto 

As alegacións que publicou da Sociedade Galega de Historia Natural e a Federación 

Ecoloxista Galega ao informe deixan constancia das grandes afectación que supón e solicitan o 

seu rexeitamento.  

En contra do proxecto polas repercusións e afectacións que ten na persoas, na saúde, no medio 

ambiente, na economía local especialmente na agricultura a gandeiria e o turismo, 17 concellos. 

Así o fixeron xa:  Vedra, Teo, Vilagarcía de Arousa, Rianxo, Vila de Cruces, Ames, 

Cambados, A Illa de Arousa, Lalín, Santiso, Santiago de Compostela, Pontecesures, 

Arzúa, Ribadumia, Vilanova de Arousa,  e O Grove.  

Tamén se manifestou en contra do proxecto a Deputación da Coruña, a Plataforma en 

defensa da Ría de Arousa, os principais sindicatos obreiros e do agro (CCOO, UGT, CIG, 

CUT, FRUGA, SLG, UUAA-UPA), ACRUGA, Asociación de Viticultores da ribeira do 

Ulla e un longo etcétera hasta máis de 70 organizacións. 

A Plataforma Veciñal Mina Touro propuxo  ao Pleno da Corporación Municipal de Cedeira que 

se una á petición de veciñal e conflúa con todas estas organización en rexeitar o proxecto de 

maneira contundente e clara 
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PROPOÑO: 

Primeiro.- Dar apoio á Plataforma Veciñal Mina Touro – O Pino aprobando a presente moción 

de rexeitamento ao proxecto de reapertura da explotación mineira de cobre San Rafael SL nº 

2946” 

 
Aberto o turno de intervencións o Sr. Rubido Ramonde di: Nós imos votar non porque isto é 
unha iniciativa privada que vai depender, en definitiva, da resolución final da Administración. 
Temos unha lexislación garantista en cuestión medioambiental, vai haber informes de todo tipo 
e correcións. Para nós, mentres non seipamos o resultado de todo iso, é anticiparse e pedirlle á 
Administración, a quen teña que resolver, se os informes son favorables, pedirlle que 
prevarique…entón, non ten sentido. De partida imos votar que non. 
 
Polo Sr. Presidente sométese a consideración do Pleno a ratificación da inclusión da proposta na 
orde do día, de conformidade co previsto no artigo 82.3 do ROF, resultando APROBADA a súa 
inclusión por unanimidade dos membros presentes. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria, resulta o seguinte: cinco (5) votos a favor, do PSdG-
PSOE (1), do BNG (2) e de ANOVA (2), e cinco (5) votos en contra do PP. 

Ante o resultado de empate efectúase nova votación polo Concello Pleno, persistindo o empate: 
cinco (5) votos a favor, do PSdG-PSOE (1), do BNG (2) e de ANOVA (2), e cinco (5) votos en 
contra do PP, polo que decide o voto de calidade do Presidente, resultando APROBADA a 
proposta do Concelleiro de Medio Ambiente nos termos nos que quedou transcrita.  

 
3. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA 
 
En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, aprobado por RD 2568/1986, a Alcaldía-Presidencia 
procede a dar conta das Resolucións adoptadas desde a realización da última sesión plenaria con 
carácter ordinario, aos efectos de control e fiscalización dos órganos previstos no artigo 22.2.a) 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Nº Decreto Asunto 

00403/2018 
APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN DA MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E 
ILUMINACIÓN DOS PASOS DE PEÓNS. FCA 2018 

00404/2018 DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DA ALCALDÍA O DÍA 10.08.2018 

00405/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00406/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CINCO PEÓNS PARA O PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PEL) 

00407/2018 
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA E FACTURA DE "MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO 
DE CEDEIRA. AGADER 2017" 

00408/2018 CONCESIÓN DE LICENZA POR ASUNTOS PROPIOS A FUNCIONARIA DESTE CONCELLO DONA X.X.X. 

00409/2018 ALTA DA ASOCIACION BENESTAR ANIMAL CEDEIRA NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONS 
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VECIÑAIS 

00410/2018 NOMEAMENTO SECRETARIA ACCIDENTAL 

00411/2018 
LEVANTAMENTO DE REPARO E ADQUISICION PARCELA SITA NA R/ SILVA ( REF CATASTRAL 
XXXXXXXXXXXXXX) 

00412/2018 Tramitación de Decretos - 99500000016526 Acuerdo Inicio Acuerdos de Inicio 

00413/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA TÉCNICA DE ATENCIÓN A MUSEOS E CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN 

00415/2018 Tramitación de Decretos - 99500000016555 Acuerdo Inicio Acuerdos de Inicio 

00416/2018 APROBACIÓN DEFINITIVA DOS PADRÓNS FISCAIS 2018 

00417/2018 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 08 2018 GC 04 2018 

00418/2018 
MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO MATERIAL FREIRE HNOS SAU- GRUPO FREIRE- 
FACTURA PROFORMA 18010980 

00419/2018 APROBACION DEFINITIVA MC 09 2018 CA 01 2018 

00420/2018 APROBACIÓN DOS PREMIOS DA IV CERTAME DE PINTURA RÁPIDA O AR LIBRE VILA DE CEDEIRA 

00421/2018 PREMIOS DA 3º BANDEIRA CONCELLO DE CEDEIRA- TRAIÑEIRAS 

00422/2018 
CORRECCIÓN ERRO NA RESOLUCIÓN 416/2018 DE DATA 22.08.18 NO PUNTO RELATIVO Á 
APROBACIÓN DEFINITIVA DO PADRÓN DA TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO 2018 

00423/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHICULO MATRICULA XXXXXXXXX 

00424/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHICULO MATRICULA XXXXXXXXX 

00425/2018 LEVANTAMENTO REPARO FACTURAS F-2018-22 

00426/2018 TOMA COÑECEMENTO NOMEAMENTO ACCIDENTAL DO POSTO DE INTERVENTOR 

00427/2018 CONCESIÓN DE LICENZA POR ASUNTOS PROPIOS A FUNCIONARIA DONA X.X.X. 

00428/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 

00429/2018 NOMINA DE AGOSTO 2018 

00430/2018 Tramitación de Decretos - 99500000016597 Acuerdo Inicio Acuerdos de Inicio 

00431/2018 
AMPLIACIÓN DA XORNADA LABORAL DA EDUCADORA FAMILIAR DO CONCELLO DE CEDEIRA 
DONA X.X.X. 

00432/2018 DELEGACIÓNS FUNCIÓNS ALCALDÍA DESDE O 5 AO 14 DE SETEMBRO DE 2018 

00433/2018 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PARA A 
PRÓRROGA DA CONTRATACIÓN DA A.E.D.L. 2018-19 

00434/2018 INICIO PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRAFICO 

00435/2018 
DEVOLUCION RETENCIONS REALIZADAS A DONA X.X.X.X. E SOLICITUD DE COMPENSACION DAS 
MESMAS A TESOURARIA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

00436/2018 AVOCACIÓN DE COMPETENCIA E APROBACIÓN FACTURA LUGO LIBRO SLL 

00437/2018 CONTRATO MENOR PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE OCIO 

00438/2018 
CONTRATO MENOR PARA A ACTIVIDADE DE OBRADOIRO DE MEMORIA - SETEMBRO A DECEMBRO 
DE 2018 

00439/2018 
CONTRATO MENOR PARA A REPOSICIÓN DE LUMINARIAS NOS XARDÍNS DA PRAZA ROXA E NA 
PRAZA LÓPEZ CORTÓN 

00440/2018 

CORRECCIÓN DE ERRO NA RESOLUCIÓN 433/2018 DE DATA 30/08/2018 RELATIVA Á SOLICITUDE DE 
SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PARA A PRÓRROGA DA 
CONTRATACIÓN DA A.E.D.L. 2018-19 

00441/2018 
NOMEAMENTO DUNHA ADMINISTRATIVA NO POSTO DE FUNCIONARIA INTERINA EN 
SUBSTITUCIÓN DE DONA X.X.X. 

00442/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

00443/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

00444/2018 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

00445/2018 SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA SUA NAI DONA X.X.X.X. 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
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Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

00446/2018 XOGOS POPULARES 2018 

00447/2018 
CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA A ACTIVIDADE DE BAILE ACTIVO PARA A TERCEIRA 
IDADE 

00448/2018 
DISPOSICIÓN DE GASTOS POR ASISTENCIAS ÓS PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS DURANTE 
O ANO 2018. 

00449/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR PARA PAGO ITV VEHICULO MATRICULA M6252NL 

00450/2018 
CONTRATO MENOR PARA DESBROCE E LIMPEZA DE CUNETAS EN CAMIÑOS MUNICIPAIS CON 
MEDIOS MECÁNICOS 

00451/2018 CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA PAVIMENTAR A AVDA. DE ESPAÑA 

00453/2018 Tramitación de Decretos - 99500000016709 Acuerdo Inicio 9BIS Acuerdo inicio no identificación conductor 

00454/2018 Tramitación de Decretos - 99500000016678 Acuerdo Inicio Acuerdos de Inicio 

00455/2018 Tramitación de Decretos - 99500000016648 Acuerdo Inicio Acuerdos de Inicio 

00456/2018 
REMISION DA OFERTA DE EMPREGO AO SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓN 
DE PERSOAS PERCEPTORAS DE RISGA 2018/19 

00457/2018 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 DE XUÑO AO 31 DE AGOSTO DE 2018 

00458/2018 
DISPOSICIÓN DE GASTOS POR ASISTENCIAS ÓS PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS DURANTE 
O ANO 2018. 

00459/2018 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABALLO 

00460/2018 Mandamento de pago a xustificar ITV vehiculo matricula 3666FFC 

00461/2018 AVOCACION DA COMPETENCIA E APROBACION DAS FACTURAS DE X.X.X.X. 

00462/2018 
APROBACIÓN DO EXPTE. DE CONTRATACIÓN DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO 
DE CEDEIRA-AGADER 2018" 

00463/2018 
NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE DO CONCELLO PARA A COMISIÓN DE SELECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS  PERCEPTORAS DA RISGA 

00464/2018 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 26.09.2018 

 
O Pleno queda enterado. 
 
4. MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
Polo Sr. Presidente pregúntase se algún dos presentes desexa someter á consideración do Pleno, 
por razóns de urxencia, algún asunto non comprendido na orde do día que acompaña á 
convocatoria e que non teña cabida no punto de rogos e preguntas, non presentándose ningún. 
 
5. ROGOS E PREGUNTAS 
 
Aberto o turno de rogos e preguntas, non se formula ningún. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 20:16 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta do que eu. 
 


