
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DO DIA 8 DE XUÑO DE 2011 
 

                                                      

 Na Casa Consistorial do Concello de Boi-

morto sendo as 13:00 horas do día 8 de xuño de 2011, 

xúntase en sesión extraordinaria, primeira convocatoria, 

previamente convocados para o efecto, os membros da 

Xunta de Goberno Local relacionados na marxe, baixo a 

presidencia do alcalde D. José Ignacio Portos Vázquez. 

 Foron asistidos pola Secretaria-Interventora 

Dona Rebeca Vázquez Vázquez. 

 

 

 

 

 

 

Aberta a sesión polo Sr. Alcalde-presidente, pásanse a 

tratar os asuntos incluídos na orde do día. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA/S SESIÓN/S ANTERIOR/ES 
Coñecidas polos/as asistentes, a través de fotocopias repartidas xunto coa convocatoria, a acta 

da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o día 26/05/2011, de conformidade co 

disposto no artigo 91.1 do Real Decreto 2568/1989, do 28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sinálase  a 

necesidade de rectificación  no punto 5 da acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local 

celebrada o 26/05/2011 de asuntos económicos de suprimir a factura nº AR294020 de 28/02/11 

de ABM-REXEL S.L.U. B28262822 de subministro material de alumeado por importe de 

226,56 €uros por rectificación de erro material de transcrición. 

ÚNICO.- Aprobar a acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o día 

26/05/2011 coa rectificación sinalada nos considerandos deste acordo con efectos a oito de 

xuño de dous mil once. 

 

 Ao non haber máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde remata a sesión, sendo as 13:05 mi-

nutos do expresado día. Autorízase a presente acta coa sinatura do alcalde-presidente e da secre-

taria que dá fe. 

 

  Vº. e Pr    A SECRETARIA, 

          O ALCALDE, 

 

 

 

Asdo.- José Ignacio Portos Vázquez 

ASISTENTES: 
 

Presidente: 

D. José Ignacio Portos Vázquez 

 

Concelleiros: 

Dª. Rosa María del Carmen Mariño 

López 

D. Gabriel González Arias 

Dª. María Luisa Vázquez Vázquez 

 

Secretaria-Interventora: 

D.ª Rebeca Vázquez Vázquez 

 

 


