
 

ACTA  2014-10 
PLENO EXTRAORDINARIO 

13 de Xuño de 2015 

 
Lugar 

SALON DE PLENOS DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de Finalización 

 
 

Presidente: VICENTE GÓMEZ GARCÍA 
Secretario: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 
Interventor: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día da 
mesma adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

CONSTITUCIÓN DO CONCELLO, DESPOIS DAS ELECCIÓNS  MUNICIPAIS CELEBRADAS 
O DÍA 24/05/2015. 

 

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DO NOVO 

CONCELLO 

 

Na Sala de Plenos da Casa Consistorial e sendo as 12 horas do día 13 de xuño de 2015, 

concurren, de conformidade cos artigos 195 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do 

Réxime Electoral  Xeral, e 37.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal 

se aproba o REgulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais, os Concelleiros electos nas últimas eleccións locais segundo a relación 

abaixo nomeada co obxecto de levar a cabo a sesión pública extraordinaria de constitución 

do Concello e de elección do novo Alcalde. 

 

Asistentes: 

Manuel Pérez Araujo P.P. 

Carlos Romero Martínez (IND) (P.P.) 

Luis Roberto Rodriguez González (IND) (P.P.) 

Vicente Gómez García P.S.de G-PSOE 

Américo Santiago Silva P.S.de G-PSOE 



María del Mar Valle Alvarez P.S.de G-PSOE 

Ramón Cañizo Montero P.S.de G-PSOE 

José Luis Santiago Rodríguez P.S.de G-PSOE 

Daniel de Dios Manso P.S.de G-PSOE 

 

 
 

Declarada aberta a sesión, o Secretario procede a chamar ós Concelleiros electos de maior e 

menor idade dos presentes, co obxecto de forma-la Mesa de Idade, que será presidida polo 

de maior idade e da cal será Secretario o da Corporación. 

 

Corresponde ó Concelleiro asistente de maior idade Don. Américo Santiago Silva  nacido 

o  15/12/1944  e  ó  Concelleiro  de menor idade  Don Daniel De Dios Manso nacido o 

03/01/1984, que pasan a ocupar o posto destinado ó efecto, quedando constituida a Mesa de 

Idade. 

 

O Secretario toma a ambos Concelleiros a promesa, segundo a fórmula "Xura ou promete 

pola sua conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do 

Concello de Castrelo do Val, con lealdade ó REi, e respetar e facer respeta-la Constitución, 

como norma fundamental do Estado". 

Don Américo Santiago Silva,  xura 

Don Daniel de Dios Manso,  promete. 

 

Seguidamente, a Mesa comproba as credenciais do resto de Concelleiros presentes e 

comproba que esite o quórum de asistentes necesario para a validez da sesión. 

 

A continuación, o Sr. Presidente invita ós Concelleiros electos a expoñer neste acto si lles 

afecta algunha causa de incompatibilidade sobrevida con posterioridade á sua 

proclamación, tal e como establecen os artigos 6, 7, 177 e 178 da Lei Orgánica 5/1985, do 

19 de xuño. Os reunidos manifestan que non lles afecta ningunha causa de 

incompatibilidade sobrevida. 

 



Acto seguido o Sr. Presidente toma a promesa legal a cada un dos Concelleiros electos 

segundo a fórmula: "Xura ou promete pola sua conciencia e honra cumprir fielmente coas 

obrigas do cargo de Concelleiro do Concello de Castrelo do Val, con lealdade ó REi, e 

respetar e facer respeta-la Constitución, como norma fundamental do Estado.", co seguinte 

resultado: 

Nome Promesa 

Vicente Gómez Garcia Promete 

Maria del Mar Valle Alvarez Promete 

José Luis Santiago Rodriguez Promete 

Ramón Cañizo Montero Promete 

Manuel Pérez Araujo Xura 

Carlos Romero Martinez Xura 

Luis Roberto Rodríguez González Xura 

  

  

 

 

Os señores nomeados toman posesión do seu cargo. 

Realizadas as operacións anteriores, o Presidente da Mersa de Idade declara constituido o 

Concello, ó concurrir a maioría absoluta dos Concelleiros electos. 

Acto seguido procédese á elección do novo Alcalde do Concello. Os candidados que se 

presentan á elección de Alcalde son os seguintes: 

Nome Lista 

Vicente Gómez García PSdeG-PSOE 

Manuel Pérez Araujo P.P. 

 
 

Efectuada a votación secreta polos Concelleiros que ían sendo chamados polo Secretario, 

mediante a introducción das papeletas dentro da urna habilitada ó efecto, e realizado o 

escrutinio pola Mesa, deu o seguinte resultado: 

 

Candidado Votos obtenidos 

Vicente Gómez García 6 votos 



Manuel Pérez Araujo 0 votos 

En blanco 3 votos 

 

Habendo obtido o candidato  Don Vicente Gómez Garcia, a maioria absoluta dos votos dos 

Concelleiros, a Mesa de Idade proclama Alcalde do Concello de Castrelo do Val, a Don 

Vicente Gómez García. 

 

Acto seguido e de conformidade co artigo 18 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 

de abril, polo cal se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia 

de réxime local e o artigo 40.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais, o Presidente procede á lectura da fórmula de xuramento ou 

promesa de acatamento á Constitución: 

 

" Xur ou promete pola sua conciencia e honor cumprir fielmente coas obrigas do cargo de 

Alcalde do Concello de Castrelo do Val, con lealdade ó Rei, e respetar e facer respeta-la 

Constitución". 

 

Contestando Don Vicente Gómez García., sí prometo. 

 

Cumprido o obxectivo da convocatoria, Don Vicente Gómez García, pasa a ocupar a 

Presidencia, e toma a palabra. 

" Bos días: As miñas primeiras verbas como Alcalde deben ser de agradecemento a tódolos 

cidadáns de Castrelo do Val que o pasado día 24, democráticamente, depositaron a 

confianza en eta Corporación Municipal, así como aqueles que co seu voto en outras 

candidaturas non acadaron representacións. 

Ese día os veciños libremente decidiron as representacións que cada forza política iba ter 

nesta corporación,  que tén a responsabilidade de administrar ete Concello os prósimos 

catro anos; polo tanto a partires de hoxe tódolos concelleiros estamos obrigados á 

aportación propia de cada un de nós para a consecución do ben común. Neste senso deben 

ir encamiñadas tódalas actuacións dos concelleiros, desde o respeto á sua óptica ideolóxica, 

pero tendo en conta que debe primar o interés xeral e a defensa do Concello por riba de 



calquera ideoloxía. 

A esta tarefa vos convoco a todos. 

Agradecer a renovación de confianza da maioría dos veciños á candidatura que eu 

encabecei, tendo mui presente que cando esta confianza se repite é para nos unha maior 

responsabilidade e debemos responder co traballo diario sen discriminacións e tentando ser 

xustos nas decisións.". 

 

Seguidamente o Sr. Alcalde invita ós portavoces dos diferentes grupos políticos a dar unha 

explicación do seu voto ou a manifesta-lo que crean convinte. 

 

Non habendo ningunha intervención. 

 

Polo que o Señor Alcalde levanta a sesión, sendo as doce horas e trinta minutos, da cal se 

extende a presente acta que asina o Alcalde conmigo, o Secretario, que dou fe. 

 

 

 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a sesión 
da que se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a presidente/a asina 
comigo, o/a secretario/a, que dou fe. 

O presidente                                  O secretario 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             


