
 

ACTA  2011-5 
PLENO EXTRAORDINARIO 

11 de XuÒo de 2011 

 
Lugar 

SALON DE PLENOS DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de FinalizaciÛn 

 
 

Presidente: VICENTE G”MEZ GARCÕA 
Secretario: DOMINGO MARTÕNEZ L”PEZ 
Interventor: DOMINGO MARTÕNEZ L”PEZ 

 
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 : 
 

CONSTITUCION DO CONCELLO, DESPOIS DAS ELECCI”NS MUNICIPAIS CELEBRADAS 
O DIA 22/05/2011 

 
 
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO CONCELLO 
 
 

 Na Casa do Concello de Castrelo do Val,  sendo as doce horas do dia Once de 
xuño de dous mil once, en cumprimento do disposto nos artigos 195 e 196 da Lei 
Orgánica  5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral e o artigo 37 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e ó efecto de proceder a 
celebra-la constitución do novo Concello de Castrelo do Val, á vista dos resultados  das 
Eleccións Municipais celebradas  o dia 22 de Maio de 2011, para a renovación da 
totalidade dos membros das Corporacións Locais, reúnense os Sres. Concelleiros electos , 
asistidos polo Secretario que da fe do acto. 
 
FORMACIÓN DA MESA DE IDADE. 
 
 Seguidamente  polo Secretario da Corporación, unha vez declarada  aberta a 
Sesión, da lectura  ó artigo  195 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime 
Electoral Xeral e atendendo ó disposto  neles procédese a constitui-la Mesa de Idade. 
 
 Para elo, o Secretario chama a cada Concelleiro electo, ós efectos de acredita-la 
sua personalidade. 



 
 A Mesa de Idade queda integrada por D. Américo Santiago Silva, de 66 anos, 
Concelleiro electo de maior idade, que a preside e por D. Daniel de Dios Manso, de 27 
anos, Concelleiro electo de menor idade. 
 
COMPROBACIONS PREVIAS Á CONSTITUCIÓN DO CONCELLO. 
 
 Constituida a Mesa de Idade e habéndose tomado as medidas precisas segundo 
dispón o artigo  36.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, dase conta de que tanto a Secretaría  como a Intervención puxeron a 
disposición dos Sres. Concelleiros electos a documentación referente ós xustificantes das 
Existencias en metálico e valores propios da Corporación depositados na Caixa 
Municipal e Entidades Bancarias, e igualmente a documentación relativa ó Inventario de 
Bens da Corporación. 
 
 Seguidamente o Secretario da Mesa,  procede a dar lectura de tódalas credenciais, 
que lle foron entregadas acreditativas da personalidade dos Concelleiros electos, 
procedendo  á comprobación das mesmas, e acreditando  cada Concelleiro electo a sua 
personalidade. 
 
 A continuación, compróbase que todos os Concelleiros electos formularon as 
declaracións referidas no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases 
do Réxime Local, invitando o Presidente da Mesa de Idade ós Concelleiros electos a que 
expoñan si lles afecta  algunha causa de incompatibilidade sobrevida con posterioridade á 
sua declaración, sin que por parte deles houbera manifestación algunha. 
 
 Habida conta de que se cumpre a esixencia do artigo 195.4 da Lei Orgánica 
5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral e 37.4 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e que concurren 
a esta Sesión a maioría absoluta de Concelleiros electos, procédese ó cumprimento do 
requisito legal previsto no artigo 108.8 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do 
Réxime Electoral Xeral de prestar xuramento ou promesa. 
 
 ACTO DE XURAMENTO OU PROMESA. 
 
 Tra-la lectura polo Secretario do Concello do artigo 108.8 da lei Orgánica 5/1985, 
do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, referido á toma de posesión dos Concelleiros 
Electos, procédese a nomear a tódolos Sres. Concelleiros electos, a efectos de prestación 
do xuramento ou promesa. 
 
 O xuramento ou promesa realízase utilizando a fórmula prevista no Real Decreto 
707/1979, do 5 de abril, regulador da fórmula para toma de posesión de cargos ou 
funcións  públicas: “Xuro (ou prometo) pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente 
as obrigas do cargo de Concelleiro do Concello de Castrelo do Val, con lealtade ó Rei, e 
gardar e facer garda-la Constitución como norma fundamental do Estado”. 



 
 A Continuación xuraron o cargo de Concelleiros os candidatos electos da seguinte 
maneira: 
 

- D.  Raúl Fernández Fernández -  PSdeG-PSOE 
- D..Américo Santiago Silva. -  PSdeG-PSOE 
- D. Ramón Cañizo Montero   -  PSdeG-PSOE 
- D..Xosé Lois Santiago Rodríguez  -  PSdeG-PSOE 
- D.Daniel De Dios Manso  -  PSdeG-PSOE 
 Tódolos Concelleiros do PSdeG-PSOE  prometeron o cargo. 
- D.Manuel  Pérez Araujo  - P.P. xurou o cargo 
- Dª Maria Piedad Matas Matas. P.P. xurou o cargo 
- D.Emilio  José Costa  García. P.P. prometeu o cargo 

 
 Habéndose dado cumprimento ó disposto no artigo  195 da Lei Orgánica 5/1985, 
do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, ás 12,15 horas, o Presidente da mesma declara 
constituido o Concello de Castrelo do Val tra-las Eleccións municipais celebradas o dia 
22 de maio de 2011. 
 
 ELECCIÓN DO ALCALDE 
 
 Posteriormente, o Secretario do Concello procede á lectura do artigo 196 da Lei 
Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral  e á elección do Alcalde-
Presidente da Corporación. 
 

a) Proclamación de candidatos á Alcaldía. 
Tras elo o Presidente da mesa de Idade, pregunta ós Concelleiros que encabezan 
as listas, si manteñen a sua candidatura  a Alcalde ou a retiran manifestándose no 
seguinte sentido: 
 

- D. Vicente Gómez Garcia. -  PSdeG-PSOE. 
- D. Manuel  Pérez Araujo. P.P.. 

 
Seguidamente procédese a proclamar candidatos á Alcaldía do Concello. 
 
b) Elección do sistema de votación. 

 
Tra-la proclamación de candidatos, o Presidente da Mesa invita ós Concelleiros 
electos a elexir o sistema de votación (artigo 101 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais) para elexir o Alcalde, e por 
Unanimidade dos asistentes, acórdase face-la votación pública e a man alzada. 
 
Procédese a continuación a realizar dita votación, co resultado seguinte: 
 
- Votos emitidos : 9 
- D. Vicente Gómez Garcia, candidato do PSdeG-PSOE:  .6 



- D. Manuel   Pérez  Araujo, candidata do PP:.3. 
 
 

En consecuencia e á vista do resultado da votación, ó ser o número de Concelleiros  
de 9, e a maioría absoluta de 5,  o Presidente da Mesa de Idade procede ás 12,20 
horas a proclamar Alcalde-Presidente da Corporación a D, Vicente Gómez García. 
 
TOMA DE POSESION 
 
A continuación o Sr. Alcalde manifestase da seguinte maneira: 
“ Prometo pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas  do cargo de 
Alcalde-Presidente do Concello de Castrelo do Val, con lealtade ó Rei, e gardar e 
facer garda-la Constitución como norma fundamental do Estado”. 
 
Realizado o xuramento, D. Vicente Gómez García  pasa a ocupar  a Presidencia da 
Sala e disólvese a Mesa de Idade. 
 
O Sr. Alcalde dirixíndose ós Concelleiros electos, maniféstase da seguinte maneira: 
"Bos días a todos. En primeiro lugar quero agradecer ós concelleiros do meu partido 
a confianza que depositaron na miña persoa, para elexirme  Alcalde-Presidente do 
Concello de Castrelo do Val. 
Tamén quero agradecer a tódolos veciños a sua participación nas pasadas eleccións 
municipais e especialmente aqueles que de forma maioritaria respaldaron a 
candidatura do PSdeG-PSOE. 
Pola miña parte, unha vez esquecidas as loitas partidarias propias dunha campaña 
electoral serei o Alcalde de tódolos veciños sin distinguir a ninguén pola sua 
pertenza política e espero  o mesmo do Grupo Popular, facendo propostas e 
iniciativas serias e coherentes, sen demagoxia; propostas que  sexan sempre coa 
intención  de mellorar a calidade de vida dos nosos veciños en xeral. 
O Concello de Castrelo do Val, en contra do que diga unha minoría, leva anos 
destacando polos servizos que se prestan ós veciños en comparanza con outros 
concellos limítrofes, e falo  de servizos que afectan á vida diaria dos veciños como 
Certificados,  Fax, fotocopias compulsadas totalmente gratuitas e sen ter que pasar 
polo despacho do Alcalde, igual que os Servizos Sociais, nos que os veciños 
tampouco teñen que pasar polo despacho do Alcalde e iso significa máis liberdade 
para os veciños. 
Como Alcalde comprométome a tlraballar diariamente e sen descanso para mellorar 
a vida dos habitantes do Concello de Castrelo do Val e tentar facer un Concello 
atractivo para incrementar a poboación". 
 
A continuación  D. Vicente Gómez  García,  Alcalde-Presidente, invita a dirixir unhas 
palabras ós membros do Concello, non facendo uso das mesmas. 
 
 

 
 
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 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
DILIXENCIA: Para facer constar que a precedente acta queda transcrita en papel timbrado da 
Comunidade Autónoma, ós folios do número__________________ ó __________________. 
                                                             
                                                             
En Castrelo do Val,  a ____ de ________________ de 2.00__                                                       
O SECRETARIO,  
 


