12/2021. ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO
PLENO DE MUGARDOS O DIA 25 DE AGOSTO DE 2021.
Sendo as nove horas e trece minutos do día 25 de agosto do ano dous mil vinte e un,
previa convocatoria e citación ó efecto, reúnese o Concello Pleno en sesión ordinaria e
primeira convocatoria, celebrándose a mesma de xeito telemático debido a que a
situación excepcional que se está a padecer, por mor da crise sanitaria xerada pola
expansión do coronavirus COVID-19, dificulta de xeito desproporcionado o normal
funcionamento do réxime presencial das sesións plenarias, e ao abeiro do acordo
adoptado mediante a Resolución da Alcaldía núm. 2021-0866, de data 19.08.2021;
sesión que se leva a cabo baixo a presidencia do alcalde-presidente D. Juan Domingo
de Deus Fonticoba, con asistencia das/dos concelleiras/os Dna. Ana María Varela
Bastida, D. José Miguel Mahía Prados, Dna. Begoña Roldós Iglesias, D. Jorge Manuel
Kuntz Peiteado, Dna. Maria del Pilar Diaz Otero, D. Iván Martínez González, Dna.
María Dolores González Lorenzo, Dna. María Irene Toimil Fernández, Dna. Marta
Ruiz del Ganso, D. Ignacio Fernández Fernández e D. Argemino Varela Filgueiras, e
para a que previamente se teñen identificado tódolos integrantes do Pleno da
Corporación, atopándose todos eles en territorio español. Non asiste, con excusa, o
concelleiro D. José Ángel Martínez Bardanca. Asiste tamén, a distancia, a
interventora municipal Dna. Ana María Gómez Peña, que previamente se ten
identificado, atopándose tamén en territorio español.
Actúa como secretario, o que o é da Corporación, D. David Veiga Sierra,
facéndose constar que tódolos concelleiros/as asistentes atópanse acreditados e
perfectamente identificados polo que reúnen os requisitos para poder participar,
mediante conexión por medios telemáticos, na presente sesión plenaria.
Aberta a sesión pola Presidencia, éntrase no estudo e discusión dos asuntos
incluídos na orde do día, adoptándose os seguintes acordos:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES REALIZADAS
OS DÍAS 30.06.2021 (8/2021), 09.07.2021 (9/2021) E 28.07.2021 (10/2021).
18 s: Polo sr. Alcalde dase lectura á denominación do presente punto da orde
do día e sométese a votación, en primeiro lugar, a acta da sesión realizada o día 30 de
xuño de 2021.
O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda prestar a súa aprobación á acta da
sesión que de seguido se relaciona:
• Acta da sesión ordinaria realizada o día 30.06.2021 (8/2021).
45 s: Polo sr. Alcalde sométese a votación a acta da sesión realizada o día 9 de
xullo de 2021.
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O Pleno da Corporación, por 8 votos a favor (5 PP, 2 PSOE, 1 BNG) e coas
abstencións das/os concelleiras/os Dna. Maria del Pilar Diaz Otero, D. Iván Martínez
González, Dna. María Dolores González Lorenzo e Dna. María Irene Toimil
Fernández, por non ter asistido a sesión, acorda prestar a súa aprobación á acta da
sesión que de seguido se relaciona:
• Acta da sesión extraordinaria realizada o día 09.07.2021 (9/2021).
1 min 01 s: Polo sr. Alcalde sométese a votación a acta da sesión realizada o
día 28 de xullo de 2021.
E o Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda prestar a súa aprobación á acta da
sesión que de seguido se relaciona:
• Acta da sesión ordinaria realizada o día 28.07.2021 (10/2021).
2.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 2021-0788.
1 min 10 s: Polo sr. Alcalde dase conta da resolución número 2021-0788.

 Resolución da alcaldía núm. 2021-0788, de 28.07.2021, sobre delegación
de funcións da alcaldía na 1ª tenente de alcalde.
3.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA ALCALDÍA E
POLAS/OS CONCELLEIRAS/OS DELEGADAS/OS DENDE O ANTERIOR
PLENO ORDINARIO: RESOLUCIÓNS QUE VAN DENDE A NÚM. 2021-0772
Á 2021-0863, AMBAS INCLUSIVE.
1 min 19 s: Polo sr. Alcalde dáse conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e
polas/os concelleiras/os delegadas/os dende o anterior Pleno Ordinario, resolucións
que van dende a número 2021-0772 á 2021-0863, ambas inclusive.
O Pleno da Corporación dáse por informado das resolucións núms. 2021-0772 á 20210863, ambas as dúas inclusive, ditadas pola alcaldía e polas/os concelleiras/os
delegadas/os, dende o anterior pleno ordinario.
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O Pleno da Corporación dáse por informado das resolucións da alcaldía que de
seguido se relacionan:

Concello de Mugardos
(A Coruña)

4.- ROGOS E PREGUNTAS.
1 min 35 s: Polo sr. Alcalde dáse comezo á quenda de rogos e preguntas,
facendo constar que non hai preguntas rexistradas e preguntando se algún concelleiro
quere formular algún rogo, sen que ningún concelleiro solicite a palabra no presente
punto da orde do día.
E non habendo máis asuntos que tratar o Sr. Alcalde deu por rematada a sesión ás
nove horas e quince minutos do día ao comezo sinalado, estendéndose a presente acta
para constancia do acordado, e que asina o sr. Alcalde e da que eu, como Secretario
Xeral do Pleno Municipal, dou fe; facéndose constar que as intervencións producidas
durante a celebración da sesión quedaron recollidas nun documento (video-acta) que
forma parte da acta, no que á transcrición das intervencións se refire, e que se atopa
custodiado no sistema informático do Concello de Mugardos, puidendo accederse ao
mesmo a través da seguinte dirección de internet:

http://actasesionesdigital.smartis.es/mugardos/visor.aspx?id=29
Correspondendo ao seu contido o seguinte código de integridade (SHA-256):
5ce5c810be48d0900202598a02ac37098e878cccf15e29f83959375b23867694
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O ALCALDE

