
 
Concello de Xinzo de Limia

 ACTA 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

PLN/2018/2 O Pleno 

 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria urxente
Motivo: «Toma de posesión novo Concelleiro e elección novo 
Alcalde»

Data 6 de abril de 2018 

Duración Desde as 12:00 ata as 12:25 horas 

Lugar Salón de Plenos do Concello 

Presidida por MANUEL CABAS LOPEZ 

Secretario Marta Maria Gomez Ruiz 

 

ASISTENCIA Á SESIÓN 

DNI Nome e Apelidos Asiste

34729730Y CARLOS GOMEZ SALGADO SÍ

34944140X ELVIRA LAMA FERNANDEZ SÍ

34961770E EVA ORO VILLARINO SÍ

44451990M FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SÍ

34984024N JOSE ALBERTO MARTINEZ MORALES SÍ

76716532D LUIS MIGUEL GIL PENIN SÍ

46506299T MANUEL CABAS LOPEZ SÍ

76770220S MANUEL LOPEZ CASAS SÍ

34957758N MANUEL PEREZ CAMPOS SÍ

76704603V MARIA DOLORES CALVO LOPEZ SÍ
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44455043E MONTSERRAT LAMA NOVOA SÍ

44459813P RAFAEL PENABAD GONZALEZ SÍ

34977248K RAMIRO RODRIGUEZ SUAREZ SÍ

52613923C SILVIA BLANCO CUQUEJO SÍ

34949952A TERESA PUGA IGLESIAS SÍ

46358849A XOSE MIGUEL BARRIOS RODRIGUEZ SÍ

 

Asiste a Adxunta a Secretaría Dona M.ª Dolores Fernández Salgado.

 

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión, 
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Aprobación do carácter urxente da sesión:

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

 Pola Presidencia xustifícase a urxencia da sesión pola necesidade de toma de 
posesión do novo Concelleiro e eleción novo Alcalde.

A urxencia resulta aprobada por unanimidade. 

 

Expediente 2092/2018. DESIGNACIÓN E TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO 
SUBSTITUTO:

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

 O Sr. Tenente-Alcalde Sr. Manuel Cabas López á vista da documentación relacionada 
no informe de Secretaría procede á toma de xuramento do candidato D. Ricardo Sieiro  
Opazo, coa seguinte fórmula: «¿Xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honor  
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Concello de Xinzo de Limia  
con  lealdade  ao  Rei,  e  gardar  e  facer  gardar  a  Constitución,  como  norma  
fundamental  do  Estado?». O  Candidato  responde  afirmativamente,  utilizando  a 
fórmula (sí prometo).
 
A continuación dáse posesión do cargo de Concelleiro a D. Ricardo Sieiro Opazo.
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ELECCIÓN DE ALCALDE:

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

 Visto que, con data 22/03/2018, presentouse renuncia de D. Antonio Pérez Rodríguez 
aos cargos de Alcalde e Concelleiro.

 Visto o informe de Secretaría de data 04/04/2018, do seguinte teor literal:

 "(...) Visto que, con data 22 de marzo de 2018 o titular da Alcaldía presentou  
renuncia ó cargo de Alcalde e Concelleiro.

  Visto que tomado coñecemento pola Corporación na sesión de data 22 de  
marzo de 2018 solicitouse á Xunta Electoral Central a expedición da correspondentes  
credencial do candidato chamado a substituír ó que renunciou.

  Visto que, con data 02/04/2018, se recibiu da Xunta Electoral a credencial  
acreditativa da condición de electo a favor do candidato ao que corresponde cubrir a  
vacante producida, don Ricardo Sieiro Opazo. 

  Visto que, con data 03/04/2018, notificouse fehacientemente ó candidato á  
recepción da credencial expedida pola Xunta Electoral Central para que procedera a  
tomar posesión do cargo de Concelleiro.

  Visto  que,  con  data  04/04/2018,  don  Ricardo  Sieiro  Opazo  presentou  na  
Secretaría deste Concello Declaración sobre causas de posible incompatibilidade e  
sobre  calquera  actividade  que  lle  proporcione  ou  poida  proporcionar  ingresos  
económicos,  así  como á  declaración  dos  bens  patrimoniais  e  da  participación  en  
sociedades de todo tipo, con información das sociedades participadas por elas e das  
liquidacións dos impostos sobre a renda, o patrimonio e, de ser o caso, sociedades,  
segundo o modelo normalizado polo Pleno do concello o día 6 de xuño de 2011.

  Lexislación e informes da Xunta Electoral Central aplicables 
  - Os artigos 182, 184, 196 y 198 de la Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do  

Réxime Electoral Xeral.

  - Os artigos 9.4 y 40 del Regulamento de Organización, Funcionamento e  

Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28  

de novembro.

  - O artigo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula  

para toma de posesión de cargos o funciones públicas. 

  - Acordo da Xunta Electoral Central 95/2001 do seguinte teor literal: 

   “1º.- Para la elección de nuevo Alcalde, habiendo renunciado a tal cargo el  

concejal que lo desempeñaba, la sesión deberá ser presidida por el Primer Teniente de 

Alcalde o, en el presente supuesto, en el que el Primer Teniente de Alcalde es candidato 

a la Alcaldía, por el Segundo Teniente de Alcalde.

    2º.- La constitución de la Mesa de Edad a la que hace referencia el art. 195 de la  
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LOREG se prevé, únicamente, para la sesión constitutiva de la Corporación Municipal,  
tras la celebración de elecciones locales.”
 Procedemento a seguir

1. No prazo dos dez días hábiles seguintes á toma de coñecemento de renuncia  
polo Alcalde, deberá celebrarse sesión extraordinaria para a elección de novo  
alcalde, sendo recomendación da Xunta Electoral Central que no momento da  
elección a Corporación este completa, polo que previamente á elección deberá  
tomar posesión o concelleiro seguinte da lista na que figuraba o Alcalde no  
momento das anteriores eleccións.

2. Ante o Pleno, presidido polo Segundo Tenente de Alcalde don Manuel Cabas  
López, realizarase a toma de posesión do novo concelleiro, formalizándose na  
mesma sesión o correspondente xuramento,  conforme á fórmula de toma de  
posesión prevista no artigo primeiro do Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,  
polo que se establece a fórmula de xuramento en cargos e funcións públicas.  
No acto de toma de posesión, o Tenente de Alcalde formulará o candidato a  
seguinte  pregunta:  «¿Xurades  ou prometedes  pola  vosa  conciencia  e  honor  
cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro do Concello de Xinzo de  
Limia  con  lealdade  ao  Rei,  e  gardar  e  facer  gardar  a  Constitución,  como  
norma  fundamental  do  Estado?». O  Concelleiro  deberá  responder  
afirmativamente, utilizando a fórmula (sí prometo/sí xuro).

3. A  continuación  procederase  á  elección  de  novo  Alcalde,  pudendo  ser  
candidatos todos os Concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas,  
a non ser que renuncien a súa candidatura. Entenderase que encabeza la lista  
en que figuraba o Alcalde renunciante o seguinte da mesma, a non ser que  
renuncie á candidatura.  Será elixido aquel candidato que obteña a maioría  
absoluta e, no seu defecto, o candidato da lista máis votada.

4. Proclamado  o  novo  Alcalde,  se  procederá  a  tomar  xuramento  do  cargo  
consonte á seguinte fórmula «¿Xurades ou prometedes pola vosa conciencia e  
honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de Alcalde do Concello de Xinzo  
de Limia con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución, como  
norma  fundamental  do  Estado?»,  debendo  de  responderse  afirmativamente,  
utilizando a fórmula (sí prometo/sí xuro) para posteriormente dar posesión do  
cargo.  ».  Seguidamente  farase  entrega  do  bastón  ó  Alcalde  quen  pasará  a  
presidir dende ese momento a sesión. (...)"

A continuación procédese á elección de novo Alcalde, pudendo ser candidatos tódolos 
Concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas, a non ser que renuncien á 
súa  candidatura.  Entenderase  que  encabeza  a  lista  en  que  figuraba  o  Alcalde 
renunciante o seguinte da mesma, salvo que renuncie á candidatura. Será elixido aquel 
candidato que obteña a maioría absoluta e, no seu defecto, o candidato da lista máis 
votada.
 As candidaturas son as seguintes: 

 D. Manuel López Casas.

 Dona Elvira Lama Fernández.
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 Don Manuel Pérez Campos.

 Don Ramiro Rodríguez Suárez.

 Tras  a  proclamación  dos/as  candidatos/as,  o  Sr.  Presidente  invita  aos/ás  Sres./as. 
Concelleiros/as electos/as a votar a man alzada.

Intervén Elvira Lama Fernández para solicitar que a votación sexa secreta.
 Seguidamente, celébrase a votación co seguinte resultado:

 Votos a favor de D. Manuel López Casas, do Partido Popular (PP): 9

 Votos a favor de Dª Elvira Lama Fernández (PSdeG-PSOE): 4

 Votos a favor de D. Manuel Pérez Campos (Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal  
(PDD) (XA): 3

 Votos a favor de D. Ramiro Rodríguez Suárez (BNG): 1
 
En consecuencia, sendo 17 o número de Concelleiros e 9 a maioría absoluta legal, 
resulta proclamado Alcalde do Concello  de Xinzo de Limia,  D.  Manuel  López 
Casas cabeza de lista do partido popular.

 

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO ALCALDE:

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

 Para proclamar  Alcalde a D. Manuel López Casas, por 9 (nove) votos a favor,  ao  
haber obtido a maioría absoluta, procédese a realizar o xuramento ou promesa, coa  
forma establecida no artigo 1 do Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador da  
fórmula para toma de posesión de cargos ou funcións públicas.

  A continuación o Sr. Presidente da sesión, pregunta:
  «¿Xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honor cumprir fielmente  

as obrigas do cargo de Alcalde do Concello de Xinzo de Limia con lealdade ao Rei, e  
gardar e facer gardar a Constitución, como norma fundamental do Estado?». ( Si  
xuro).
 
Con elo queda proclamado Alcalde D. Manuel López Casas quen toma posesión do  
seu cargo neste acto, pasando a presidir a sesión e pronunciando o seguinte discurso:
"Debo comezar esta breve intervención agradecendo aos meus compañeiros do Grupo  
Municipal o seu apoio neste acto. 1º Saudar aos asistentes que nos honran coa súa  
presenza. Manifesto por un lado a miña satisfacción por asumir o cargo de Alcalde  
pero  antes  recoñezo  a responsabilidade que conleva,  consciente  da tarefa  que  nos  
espera a todos. Vaia, polo tanto, o meu compromiso de poñer todas as miñas forzas e  
capacidade de traballar para que a etapa que hoxe se inicia sexa beneficiosa para as  
persoas ás que todos nos representamos.
Quero amosar a maior vontade de diálogo, consenso e acercamentos de criterios cos  
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membros da oposición, todos temos a responsabilidade de servir aos veciños e veciñas  
deste Concello. Vaia polo tanto a man tendida aos Grupos da Oposición e convidalos e  
convidar tamén aos membros do noso grupo para que sexamos capaces de antepoñer  
os asuntos que interesan a Xinzo por enriba dos partidos políticos que aínda sendo  
lícitos  non  poden  facernos  esquecer  o  fin  para  o  que  todos  dixemos  no  ano  15:  
SERVIR A XINZO.
Non pretendo obviar o debate político, lexítimo e respectable. Ese debate enriquecerá  
os  acordos que debamos acadar.  Debates  nos  que  sempre  houbo o respecto aínda  
dende  a  discrepancia.  Esta  Corporación  todos  nós  somos  herdeiros  doutras  
concelleiras e concelleiros que dende a 1ª Corporación Democrática de 1979 (da que  
me  honra  haber  formado  parte  moito  máis  novo  dende  logo)  digo  que  todos  
traballaron coa máis vontade por este Concello.
Con acertos e con erros as corporacións presididas por D. Isaac Vila Rodríguez, D.  
Ramón de la Fuente, D. Gonzalo Iglesias Sueiro, D. José Antonio Feijóo Alonso, D.  
Isaac Vila de novo, e D. Antonio Pérez Rodríguez fixeron que o Xinzo de hoxe sexa o  
que temos que xestionar.
Agora, abril 2018, coa herdanza que temos que administrar é preciso que sexamos  
capaces de unir esforzos.
Ao Grupo de Goberno un chamamento á unidade ao traballo sen acougo e a estar  
dende as concellerías  a tope, a escoitar aos veciños e actuar dende a unidade e a  
lealdade,  continuar  coa folla  de  ruta  que o Alcalde  Antonio  Pérez  Rodríguez  tiña  
sinalada, que non era outra que servir aos cidadáns. Herdamos un Concello saneado,  
pasamos dun 138% de débeda do ano 11 a menos dun 40% na actualidade. Dun xeito  
especial doulle a benvida ao Sr. Sieiro e animar a Ricardo para que o compromiso que  
manifestou ter co noso Concello sexa o eixo do seu traballo.
Estou seguro que todos os grupos fixemos no ano 15 o programa que entendíamos  
sería o mellor para Xinzo. Fagamos un esforzo de coordenar e harmonizar estratexias  
para consensuar e acadar obxectivos para un Xinzo mellor.
Remato  advertíndolle  ao  Grupo  Municipal  Popular  que  os  nosos  veciños  non  
perdoarán que a falla da nosa actitude nos faga perder o obxectivo de compromiso con  
Xinzo.
É  ben certo  que  hai  moitos  mundos  políticos  moi  interesantes,  que  teñen  os  seus  
parlamentos,  os  seus  asuntos,  os  seus  debates,  pero,  permítanme  que  lle  faga  un  
chamamento  a  que  nós  esta  Corporación,  nos  ocupemos  preferentemente  do  noso  
mundo de Xinzo, deste Concello, xa que aínda sendo moi importante o que faga ou  
diga o Sr. Putin, Trump ou o Sr. Kim-Jon Un, para os nosos veciños as iniciativas que  
máis lles van a interesar son aquelas que lle afectan directamente.
Confío na profesionalidade dos empregados/as do Concello, eles son os verdadeiros  
valedores  das  nosas  decisións,  con  eles  contamos  sempre,  coa  súa  valía  e  
profesionalidade serán imprescindibles.
Sras. e Sres.,  moitas grazas pola súa presenza e Xinzo é quen nos ten que ocupar  
dende agora mesmo. Grazas e bos días." 

  DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
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