
 

  
 

ACORDOS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL EN DATA 4 DE SETEMBRO DE 2019 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
 
AUSENTES: 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
MARIA DEL MAR ANTON BRAGE 
 
INTERVENTORA: 
YOLANDA ARES BAO 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 14:00 horas do día 4 de setembro de 2019, reúnese a Xunta de 
Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, 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 accidental, dona María del Mar Antón Brage, que dá fe do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 113 do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, para a válida realización das sesións da Xunta de Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó 
estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria. 
 
 
1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA  
 
Acordos adoptados: 
 

1. A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a urxencia da convocatoria. 
 
 
2. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚM. 2  DA OBRA "REURBANIZACIÓN DA RÚA 
CONVENTO” 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Aprobar a certificación de obra núm. 2 e a factura correspondente polo importe de 19.647,36 € e ordear o 
pagamento polo importe líquido de 19.396,50€, facendo  retención cautelar, a conta da resolución definitiva do 
expediente sobre incumprimento, por importe de 250,86€. 
 



 

  
 

2.- Remitir á Excma. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos xustificativos 
correspondentes. 
 
3.- Incoar expediente relativo á determinación da existencia de incumprimento contractual e dar traslado ao director 
de obra. Deberá darse audiencia ao contratista. 
 
4.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria e ao director da obra. 
 
5.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería; así como ao de Contratación. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:10 horas do expresado día. 
 


