
ACTA DE CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN E 
ELECCIÓN DE ALCALDE, COMO CONSECUENCIA DAS 
ELECCIÓNS LOCAIS CELEBRADAS O DÍA 24 DE MAIO DE 
2015. 

 
 

 

 No Salón de Sesións da Casa do Concello de Arzúa. 

 

 

 Sendo as 12.15 horas do día 13 de xuño de 2015, para dar cumprimento ao que 

se dispón: tanto nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño, do 

Réxime Electoral Xeral, como nos artigos 36 e 37 do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986 de 28 de novembro, referentes á constitución das Corporacións Locais e á 

elección de alcalde; reuníronse –en sesión pública- os concelleiros electos nas 

Eleccións Locais celebradas o día 24 do pasado mes de maio, que son os que deseguido 

se indican: 

 

 Por Alternativa por Arzúa (A.A.): 

 1.- D. José Luis García López. 

 2.- Dª. Mª. Del Carmen Torreiro González. 

 3.- D. Alfonso Carril Guerra. 

 4.- Dª. Aurora Varela Duro. 

 5.- D. Miguel Angel Vallo Camba. 

 6.- D. Andrés David Pérez Ferreira. 

 7.- Dª María del Pilar Castro Vallo. 

 

 Polo Partido Popular ( P.P.): 

 1.- D. Jesús García Rodríguez. 

 2.- D. Alfonso Lodeiro Regueiro. 

 3.- Dª. Vanessa Quintela Pedreira. 

 4.- Dª. Evangelina María Orois Conde. 

 

 Polo Partido dos Socialistas de Galica-PSOE (PSdeG-PSOE): 

 1.- Dª.  Begoña Balado Conde. 

 

 Por Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes (CXG-CCTT): 

 1.- D. José Ignacio García Couso. 

 

 Asistidos do secretario da Corporación Local don Juan Colmenares López-

Soldado, quen fai constar que se cumpriron os requisitos previos que se esixen a través 

do artigo 7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais e do artigo 75 nº 7 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases 

do Réxime Local, relativos á presentación na Secretaría: 



a) Das credenciais de cada un dos concelleiros proclamados electos, expedidas 

pola Xunta Electoral de Zona de Santiago de Compostela. 

b) Das declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera 

actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos, referidas a cada un dos 

concelleiros electos. 

c) Das declaracións sobre bens patrimoniais e da participación en sociedades de 

todo tipo, tamén de cada un dos concelleiros electos. 

(Ambos tipos de declaracións foron cumprimentadas nos modelos que aprobou 

o Pleno deste Concello na sesión celebrada o día 29 de abril de 2015). 

 

 

 

 FORMACIÓN DA MESA DE IDADE, XURAMENTO OU PROMESA, 
CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN E PROCLAMACIÓN DE 
CANDIDATOS  PARA  A  ELECCIÓN  DE  ALCALDE. 

 

 Seguidamente procedeuse a formar a Mesa de Idade, integrada polo concelleiro 

de maior idade -de entre os asistentes- don Alfonso Carril Guerra, que pasa a presidila, 

e polo de menor idade -tamén de entre os asistentes- dona Vanessa Quintela Pedreira; e 

actuando como secretario da mesma o que o é da propia Corporación Local. 

 

 Unha vez constituída a Mesa de Idade, pola mesma procédese a comprobar as 

credenciais presentadas ou acreditacións da personalidade dos electos, con base á 

certificación recibida da Xunta Electoral de Zona de data 1 de xuño de 2015 e,  

comprobado que se cumpre esa esixencia -determinada polo artigo 195 nº 3 da 

mencionada Lei Orgánica 5/1985 e polo artigo 37 nº 3 do referido Regulamento-,  

conforme se dispón  nos números 4 dos citados artigos (195 e 37), por dita Mesa 

declárase constituída a Corporación, previo cumprimento do requisito legal de prestar 

xuramento ou promesa de cada un dos concelleiros asistentes, segundo dispón o artigo 

108 nº 6 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, baixo a 

fórmula seguinte que establece o Real Decreto 707/1979 de 5 de abril (Boletín Oficial 

do Estado do día 6): 

 ¿Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas 
do cargo de concelleiro con lealtade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución, 
como norma fundamental do Estado? 

  

 Ratificando esta fórmula todos os concelleiros, que foron chamados por orde 

alfabética do seu primeiro apelido; os cales manifestaron a súa decisión mediante 

promesa. 

 

 Procedéndose, acto seguido, de acordo co que dispón o artigo 196 da repetida 

Lei Orgánica, á proclamación de candidatos para a elección de alcalde, de entre os 

concelleiros que encabezan as distintas listas que obtiveron representación nas pasadas 

Eleccións Locais. 

 



 Manifestando tanto o Sr. García Couso (de Compromiso por Galicia-Concellos 

Transparentes), como a Sra. Balado Conde (do Partido dos Socialistas de Galicia-

PSOE), que renunciaban a presentarse como candidatos. 

 

 Polo que resultaron proclamados os seguintes: 

 Nome e apelidos dos candidatos Candidatura na que están integrados: 

● D. José Luis García López………………Por Alternativa por Arzúa. 

● D. Jesús García Rodríguez………………Polo Partido Popular. 

 

 

 

ELECCIÓN DE ALCALDE.  
 

 Acto seguido, de acordo co que dispón o artigo 196 da citada Lei Orgánica 

5/1985, procédese á elección de alcalde, de entre os candidatos proclamados a dito 

cargo; realizándose mediante votación nominal –por así estar de acordo todos os 

concelleiros asistentes-, e conforme co establecido no artigo 70 do Regulamento 

Orgánico Municipal e artigo 102 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais; para o cal se seguiu a orde alfabética dos 

apelidos dos asistentes; obténdose o seguinte resultado: 

   

Nome e apelidos dos candidatos : Nº de votos obtidos: 

●  D. José Luis García López Sete votos (Sr. García López, Sra. 

Torreiro González, Sr. Carril Guerra, Sra. 

Varela Duro, Sr. Vallo Camba, Sr. Pérez 

Pedreira e Sra. Castro Vallo). 

● D. Jesús García Rodríguez Catro votos (Sr. García Rodríguez, Sr. 

Lodeiro Regueiro, Sra. Quintela Pedreira 

e Sra. Orois  Conde). 

 

 Abstendose  nesa votación a Sra. Balado Conde (PSdeG-PSOE) e o Sr. García 

Couso (CxG-CCTT). 

 

 E, ao resultar que o candidato D. José Luis García López obtivo a maioría 

absoluta dos votos dos concelleiros que integran esta Corporación Local, quedou 

proclamado alcalde electo, tal como dispón o artigo 196, apartado b) da Lei Orgánica 

5/1985 de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral. 

 

Seguidamente o Sr. concelleiro que resultou elexido como alcalde deste 

concello, don José Luis García López, integrado na Candidatura de Alternativa por 

Arzúa, previa promesa que prestou –na forma anteriormente indicada no Real Decreto 

707/1979- tomou posesión do seu cargo neste mesmo acto, pasando a ocupar a 

presidencia.  

 

 

 



ACTA DE ARQUEO E INVENTARIO DO PATRIMONIO DA 
CORPORACIÓN. 

 

Deseguido polo Sr. secretario, dáse lectura da Acta de Arqueo extraordinario 

redactada con motivo da constitución da nova Corporación, acompañada de todos os 

documentos que xustifican as existencias en metálico e en valores propios da 

Corporación, depositados na Caixa municipal e en Entidades bancarias; segundo o 

seguinte detalle: 

 

  ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIA Ó PECHE  DAS 
OPERACIÓNS DO DÍA 12 DE XUÑO DE 2015 REALIZADAS POL O CAMBIO 

DE CORPORACIÓN 
 
SALDOS BANCARIOS     

ENTIDADE 
   

CONTAS OPERATIVAS CONTA SALDO 
 

Abanca, S.A. S89ES89 2080 0369 2031 1000 
0023 

102.012,45 
€ 

 

Banco Pastor, S.A. ES54 0238 8207 3006 6000 
0271 

434.683,09 
€ 

 

Banco Popular Español, S.A. ES08 0075 8521 5206 6100 
0123 

17.272,15 €  

Banco Santander, S.A.  ES18 0049 3062 9121 1401 
0263 

46.025,39 €  

Banco Sabadell, S.A. ES92 0081 2181 5200 0100 
1901 

124.868,10 
€ 

 

Banco Sabadell, S.A. ES96 0081 2181 5400 0100 
5805 

17.459,15 €  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A.  

ES38 0182 1475 9100 0000 
1509 

5.791,56 €  

Caixabank, S.A. ES15 2100 5487 1102 0001 
5480 

69.714,39 €  

    
 SUBTOTAL  817.826,28 

€ 
 

CAIXA EFECTIVO CONCELLO     
    
Existencias en Metálico  4.427,95 €  
Existencias en Cheques  0,00  
    
 SUBTOTAL  4.427,95 

 

VALORES     
    
Avales Bancarios (Fianzas)  241.759,57 €  
    
 SUBTOTAL  241.759,57 € 



 

(Constan en dita acta as sinaturas do alcalde saínte, así como as sinaturas do 

tesoureiro e da interventora, asinando neste acto también ao alcalde  entrante). 

 

Deseguido, ao  obxecto de  dar  cumprimento ao preceptuado no artigo 36 nº 2 

do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 

Locais, así como no artigo 86 do Real Decreto Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, 

polo que se aprobou o texto refundido das disposicións vixentes en materia de réxime 

local, e no artigo 33 nº 2 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por 

Real Decreto 1.372/1986 de 13 de xuño, o secretario informou do contido do Inventario 

de Bens desta entidade local, tal como consta no expediente tramitado ao efecto; 

informando que dito inventario de bens  fora aprobado polo Pleno do Concello nos 

termos en que fora elaborado, na sesión celebrada o día 29 de abril de 2015, previo o 

ditame da Comisión especial de Contas, Economía e Facenda, emitido na sesión 

celebrada o día 14 do mesmo mes; e iso foi así, a reserva de aprobar as valoracións dos 

bens que o integran, por canto que algúns deles non tiñan asignada a súa valoración de 

venta; polo que, nesa mesma sesión do día 19 de abril, o Pleno do Concello, tamén 

acordou facultar ao alcalde para que aprobase esas valoracións, en base ao informe que 

emitise o técnico municipal. 

E como resultou que o arquitecto técnico municipal, facilitou esas valoracións o 

día 5 de xuño (venres); con data 8 de xuño, polo alcalde ditouse o decreto de 

aprobación de tales valoracións, así como das que xa tiñan asignadas outros bens. 

En consecuencia, xa se puido dar traslado do inventario de bens, coa 

documentación principal que integra o expediente: tanto á Subdelegación do Goberno 

en A Coruña, como á Dirección Xeral de Administración Local, para dar cumprimento 

así á previsión contida no artigo 32 nº 1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais. 

 

Sendo o resumo do Inventario de Bens o seguinte: 

 

A    C   T    I    V    O   

  

Epígrafe I) INMUEBLES:  

  

A) De dominio público.-   

a) Destinado a un servicio público.   
    SU VALOR 10.562.509,60 

b) Destinado al uso público.   

 

Sin valor por 

razón das 

características de 

tales bens  

B) De propios.-   

   SU VALOR 911.859,21 

 



Epígrafe III) MUEBLES DE CARACTER HISTORICO. 
ARTISTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO:  

  

   SU VALOR 2.524,24 

 

 

Epígrafe V) VEHICULOS:  

  

  SU VALOR 722.234,19 

 

Epígrafe VII) MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS 
ANTERIORES ENUNCIADOS:  

   

a) Mobiliario y libros existentes en la Casa Consistorial   

  SU VALOR 135.443,15 

b) Mobiliario existente en la Guardería Municipal   
  SU VALOR 33.962,00 

c)  Mobiliario existente en el Conservatorio de Música   
  SU VALOR 37.787,79 

d) Equipamiento existente en el pabellón polideportivo de O Viso   
  SU VALOR 47.971,52 

e) Equipamiento existente en el pabellón polideportivo  O Cruceiro   
  SU VALOR 26.972,08 

f) Equipamiento Piscina Climatizada   
  SU VALOR 12.020,24 

g)   Mobiliario y libros edificio servicios múltiples María Mariño   

  SU VALOR 201.638,59 

h)  Utiles y herramientas de otras dependencias   
  SU VALOR 29.821,84 

i)  Mobiliario de Protección Civil   
  SU VALOR 4.975,75 

j)  Mobiliario Centro de Promoción del Queso   
  SU VALOR 4.723,09 

k) Mobiliario Recinto Ferial "Terra do Queixo"   

  SU VALOR 18.282,00 

l) Mobiliario Capilla de la Magdalena   

SU VALOR 2.471,00 

ll) Mobiliario Urbano   

SIN VALOR   

 



TOTAL ACTIVO  12.755.196,29 
 

 

 

P   A   S   I    V   O 
 

1.  Préstamos concertado con A Banca, según las pólizas siguientes: 
  

Número y Destino TOTAL 

68.574.3  Expropiación terrenos Santa María. 9.270,55 

69.699-9  Adquisición terrenos guardería. 80.134,76 

69.698-0  Obras de construcción del  Mercado municipal. 80.134,76 

  

2. Préstamo 6.040.401 concertado con el Banco Pastor, para   

financiar el Plan de inversiones del año 2006. 211.451,59 

  

3.- Préstamo concertado con el Banco Pastor, para financiar el   

plan de inversiones año 2010 516.468,08 

  

4.- Préstamo con la Diputación Provincial (Plan de Ahorro e    

Inversión 2015). 343.175,96 

  

TOTAL PASIVO 1.240.635,70 
 

 

 

C   O   N   C   L   U  S   I   O   N  

  

  

Suma de Propiedades y Derechos (ACTIVO) 12.755.196,29 

Suma los Préstamos y Gravámenes (PASIVO) 1.240.635,70 

    

          DIFERENCIA: Patrimonio líquido 11.514.560,59 
 

 

 

Tanto a Acta de arqueo extraordinaria, como o Inventario de Bens, dos cales se 

acaba de dar conta, puxeronse a disposición dos integrantes desta Corporación Local; 

quedando enterados do seu contido todos os concelleiros. 

 



Finalmente, polo secretario douse lectura do artigo 38 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais; de cuxo 

contido tamén quedaron enterados todos os asistentes. 

 

Unha vez que foron tratados todos os asuntos da orde do día desta sesión, fixo 

uso da palabra o Sr. alcalde, para realizar a seguinte exposición: 

“PODES ENGANAR A TODO O MUNDO ALGÚN TEMPO. 
PODES ENGANAR A ALGÚNS TODO O TEMPO. 
PERO NON PODES ENGANAR A TODO O MUNDO TODO O TEMPO” – 
Abraham Lincoln. 
 
Bo día a todos e todas a este primeiro acto desta nova lexislatura.  
En primeiro lugar sería bo deterse a facer públicos neste día tan 
importante unha serie de agradecementos: 

• Quero agradecer publicamente e neste acto no que se me inviste 
como alcalde de Arzúa aos veciños e veciñas que depositaron a 
súa confianza en min e no meu equipo nestas últimas eleccións. 

Imposible devolver tantas mostras de afecto recibidas por parte 

dos veciños, da familia, dos amigos, dos compañeiros, dos 

coñecidos, dos ex-alumnos; incluso dos descoñecidos. Nin no 
mellor dos meus soños podía esperar tantas mostras de afecto. 

• Quero agradecer dun xeito especial a todas as persoas que 
integraron a candidatura de Alternativa por Arzúa a súa 

responsabilidade e o seu traballo. Agradecerlle que en ningún 

momento dubidaran en tomar parte deste proxecto. Un énchese 
de orgullo cando persoas que practicamente non te coñecen non 

dubidan en participar contigo nun proxecto sen pedir nada a 
cambio. Unha vez máis, infinitas gracias. 

• Agradecido tamén a toda esa xente que estivo traballando con 
nos desinteresadamente durante toda a campaña. 

• Por último, agradecer a aqueles que sinto máis cerca miña, 
aqueles que soportaron durante estes catro anos o indicible e que 
aínda así non dubidaron en volver a apoiarme nesta nova 

andaina. Gracias a familia que teño un é capaz de afrontar as 

peores situacións e de manterse dentro dos valores nos que foi 

educado.  

 
Novos tempos corren para a política, os políticos e, en xeral, para 
todos nos. Corren tempos complicados, difíciles; pero ao mesmo 
tempo esperanzadores. Temos a esperanza de que, polo menos, esta 
situación difícil nos leve a un punto no que os intereses de todos 
primen por riba dos intereses individuais e partidistas.  



O Concello somos todos e por iso imos seguir sendo un equipo de 
goberno integrador, un equipo de goberno máis interesados en 
resolver os problemas diarios da veciñanza ca nas loitas políticas 
que non levan a nada positivo para a colectividade. Tócanos volver a 
gobernar nunha etapa política, social e económica difícil; é 
responsabilidade de todos aparcar as diferenzas políticas e mirar 
polos intereses dos veciños.  
Arzúa falou e tócanos a cada un de nos facer as nosas reflexións e 
sacar as nosas propias conclusións. Cada un as súas. 
A cidadanía estalle poñendo o listón moi alto aos políticos. Quen 
non se dea de conta de que a xente reclama un novo xeito de facer 
política está perdido. Quen non se dea de conta de que a veciñanza 
xa non comulga con rodas de muíño debería abandonar a política, 
porque a xente xa non reclama só que se fagan cousas por eles; 
reclama un respecto, un respecto que se rompe moitas veces con 
promesas falsas e actitudes arrogantes e prepotentes.  
Comeza unha etapa na que o eixo principal de calquera goberno ten 
que ser a participación veciñal. “ O prezo de desentenderse da 
política é ser gobernado polos peores homes”, dicía Platón. É 
responsabilidade dos gobernantes facer que a xente se interese pola 
política. É a nosa responsabilidade desterrar para sempre esa frase 
tantas veces repetida: “a min a política non me interesa nada”. A 
política debe interesarnos porque regula a nosa vida en común. 
Pero... é de estrañar que a xente repita unha vez e outra esa 
sentenza cando os políticos non souberon estar a altura e ao final 
temos a impresión de que a política só serve para que uns poucos 
medren? Non, non é de estrañar; pero é responsabilidade nosa 
cambiar dunha vez por todas esa percepción e a única maneira que 
coñezo para facelo é darlle a posibilidade as persoas que participen 
na política coas súas ideas e as súas inquedanzas. Nos últimos 
catro anos demos algún paso neste sentido. A xente puido saber, 
por exemplo, o custo que tiñan servizos coma: o da recollida do lixo, 
o saneamento ou alumeado público. É hora de avanzar máis, por iso 
temos que facer da participación veciñal o eixo fundamental do noso 
goberno. Obxectivo: poñer o listón moi alto para que certas prácticas 
políticas non se volvan a repetir nunca máis; para que a xente vexa 
que a papeleta que mete nunha urna cada catro anos ten un valor. 
Só deste xeito se logrará que a cidadanía sexa esixente con quen a 
goberna e volva a crer na política. 
“ O poder non cambia ás persoas, só revela quen realmente son” José 
Mújica, ex-presidente de Uruguai. Cando tes unha personalidade 
formada, cando tes un montón de cousas na túa vida (a túa familia, 
os teus amigos, o teu traballo, os teus estudos, os teus hobbies...) 
que enchen a túa vida, non necesitas ser alcalde para demostrarlle 
aos demais o que vales. Con demasiada frecuencia vense 
verdadeiros pavos reais gobernando os nosos Concellos, tratando de 



encher as súas carencias persoais a base de exercer un poder mal 
entendido sobre os seus veciños.  
HONESTIDADE, RESPONSABILIDADE E TRABALLO foron os 
valores que definiron a pasada lexislatura; os valores que marcaron 
a campaña de Alternativa por Arzúa e seguirán sendo os valores que 
marquen esta nova lexislatura. A maioría absoluta non cambiará 
nada; só serve para deixar claras algunhas cousas. Son consciente 
de que non me presentei a unha oposición de que si o meu obxectivo 
fora medrar economicamente tería que buscar fóra da política. Un 
non pode fallarlle a aqueles que ao longo da túa vida trataron de 
inculcarche uns valores nos que asentar a túa personalidade. Así 
que Arzúa pode estar tranquila, o alcalde de Arzúa seguirá sendo 
unha persoa humilde e discreta. 
“O primeiro requisito de la política é a honradez intelectual, se non 
existe a honradez intelectual todo o demais é inútil porque a larga 
non hai mellor linguaxe que a verdade” José Mújica. 
Para rematar, só me queda dar a benvida aos novos concelleiros, 
desexarlle sorte a toda a Corporación nesta nova lexislatura na que 
espero que no debate sexamos capaces de atopar puntos de unión 
que permitan tomar decisións en beneficio dos nosos veciños e 
veciñas. 
Benvidos e moitas gracias.” 

 

Tras a anterior exposición, o Sr. alcalde dou por rematada esta sesión, sendo as 

12.45 horas do indicado día; estendéndose a presente acta para debida constancia dos 

asuntos tratados, cuxa acta será autorizada coas sinaturas do alcalde e do secretario, que 

da fe. 

 


