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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE REALIZADA POLO PLENO 
DA CORPORACIÓN EN DATA CINCO DE OUTUBRO DE DOUS MIL DEZAOITO. 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
NICOLÁS VERGARA QUINTIANA 
MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ 
JOSÉ CAMILO CASAL GARCÍA 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
PABLO LUIS NEBRIL LÓPEZ 
ANDREA IGLESIAS REY 
 
AUSENTES: 
Excusan a súa asistencia os concelleiros: 
MANUEL PÉREZ RIOLA  
MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ  
ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO  
ALFREDO VILELA SANTALLA  
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO  
ESTEBAN BLANCO GARROTE  
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 11:00 horas do día 5 de outubro de 
2018, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 
co obxecto de realizar sesión extraordinaria e urxente, 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.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA 
 
O Sr. Alcalde di: Bo día, imos comezar esta sesión extraordinaria e urxente, os motivos xa se 
dixeron na Comisión Informativa e, de novo, vos damos as grazas por participar e ter este 
detalle con nós no sentido de poder celebrar este Pleno. Empezamos co punto número un da 
orde do día que é a ratificación da urxencia da convocatoria. A urxencia xa foi explicada antes, 
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é polo motivo da enfermidade deste home. Parece ser, polas noticias que temos de hoxe pola 
mañá, que realmente hoxe está moi mal e esperemos que teña sorte e que poida saír desta 
enfermidade. Así que votamos a ratificación da urxencia. 
 
De conformidade co previsto nos artigos 46.2 b) da Lei 7/1985 de 2 de abril, de Bases do 
Réxime Local, e 79 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, se somete a votación ordinaria a 
ratificación da urxencia da convocatoria, resultando aprobada por unanimidade dos membros 
presentes. 
 
2.- NOMEAMENTO DE FILLO ADOPTIVO DE CEDEIRA A D. JOSE ALVARO 
PORTO DAPENA 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 05.10.2018, 
que di: 
 
“Visto o informe-proposta emitido en data 04.10.2018 pola Concelleira de Cultura Dª. María 
José Rodríguez Pérez, instrutora do procedemento para o nomeamento como Fillo Adoptivo de 
Cedeira a D. José Álvaro Porto Dapena, que dí: 
 
“Visto que mediante Providencia da Alcaldía de data 01.10.2018 iníciase o procedemento para o 
nomeamento D. José Álvaro Porto Dapena como Fillo Adoptivo do Municipio. 
 
Visto o informe de Secretaría e Intervención de data 03.10.2018. 
 
Considerando o dilatado currículo académico de D. José Álvaro Porto Dapena faino merecedor 
das máximas distincións no terreo da lingüística. Alén diso, o seu amor polo pobo cedeirés, 
manifestado en innúmeras ocasións, ben a través dos seus estudos (dialectolóxicos, 
fraseolóxicos, toponímicos…), ben a través das súas charlas, ben a través do seu sorriso amable 
e amigo, fai que o queiramos homenaxear como un veciño distinguido da nosa vila. 
 
Álvaro e Mari, a súa muller e compañeira, tomaron a elección vital de vir vivir a Cedeira aló 
polo ano 1981. Durante todo este tempo, o profesor e investigador vén participando moi 
activamente na vida do noso concello. A súa afabilidade e a súa boa disposición fan posible que 
calquera asociación cultural ou veciñal, calquera persoa amiga ou a propia administración 
municipal poidan contar coa súa axuda desinteresada para colaborar en diferentes eventos 
socioculturais. E faino sempre achegando o seu saber desde a humildade, transmitindo o seu 
coñecemento, difundindo o valor da palabra e imbuíndonos o seu amor polas linguas galega e 
castelá. 
 
Estudar no campo da lingüística é facer ciencia sobre a cerna mesma da humanidade. Pensamos 
con palabras, entendémonos con palabras, inventamos con palabras, queremos e odiamos con 
palabras. Vivimos con palabras. A lingua estrutura o noso cerebro desde que nacemos e, a 
medida que medramos, imos incorporando novas ideas e conceptos vehiculados a través de 
novo vocabulario. Álvaro dedica boa parte do seu tempo ao vocabulario, ao estudo da 
lexicografía, a disciplina que se ocupa da elaboración e a análise crítica dos dicionarios, eses 
libros que nos mostran as palabras e as súas definicións. Pero máis alá disto, co seu espírito 
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cordial e bondadoso, Álvaro ensínanos cada día o significado de ser un bo veciño, un veciño 
exemplar. 
 
Considerando que se seguiron todos os trámites previstos e necesarios e os antecedentes 
descritos, este órgano instrutor, no exercicio das súas facultades, formula a seguinte proposta ao 
Pleno da Corporación: 
 
Primeiro.- Nomear Fillo Adoptivo de Cedeira a D. José Álvaro Porto Dapena pola súa exemplar 
traxectoria académica e profesional e impagable aportación á vida cultural cedeiresa. 
 
Segundo.- Facultar amplamente ó Sr. Alcalde para que no acto solemne e público celebrado no 
Concello con asistencia do Pleno da Corporación e das autoridades e representacións que estime 
pertinentes, proceda á entrega da placa acreditativa de tal distinción a D. Álvaro Porto Dapena.” 
 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros, acorda ditaminar devandita proposición 
favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di: Bueno, o que falaba antes, que esperamos 
acontecementos para quedar todos, para ver cómo imos celebrar o acto de entrega da placa que 
sería un pouco coordinado entre a Corporación. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, que esteamos en contacto e a ver qué pasa. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos membros presentes, o que representa 
a maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, ACORDA: APROBAR o 
ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito e NOMEAR 
FILLO ADOPTIVO DE CEDEIRA A D. JOSÉ ÁLVARO PORTO DAPENA. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 11:06 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta. 
 
 
 


