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Acta de Constitución do Concello
Procedemento: Eleccións
Data de iniciación: 02/04/2019
SRES. ASISTENTES.
Dª. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA – PSdeG-PSOE.
D. JAVIER HUERTAS OTERO - PSdeG-PSOE.
D.MANUEL ARANGO RON -PSdeG-PSOE.
Dª. MARIA MERCEDES DENGRA SIXTO - PSdeG-PSOE.
D. MARIO LEITÓN RAMALLAL- PSdeG-PSOE.
Dª. SONIA GAVINO REIGOSA- PSdeG-PSOE.
D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BARRERA- P.P.
D. ANTONIO REGO REY - P.P.
D. EDUARDO JOSÉ REIGOSA BRAÑA - P.P.
Dª. AUREA MARÍA VÁZQUEZ ALBAL – B.N.G.
D. ENRIQUE JOSÉ ROCHA PÉREZ - B.N.G.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO CONCELLO
No Salón de Actas da Casa Consistorial do Concello de Lourenzá, o 15
de XUÑO de 2019, ás 12:00 horas e baixo a Presidencia nun principio de
D.Manuel Arango Ron, presidente da Mesa de idade constituída ó efecto e
posteriormente, unha vez efectuado a elección de Alcaldesa, de Dª. Rocío
López García, en cumprimento do disposto nos artigos 195 e 196 da Lei
Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral e o artigo 37
do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, e ao efecto de proceder a celebrar a CONSTITUCIÓN do novo
Concello de Lourenzá, á vista dos resultados das Eleccións Municipais
celebradas o día 26/05/2019, para a renovación da totalidade dos membros
das Corporacións Locais, reúnense os señores Concelleiros Electos
enumerados a continuación, segundo as actas de proclamación achegadas
pola Xunta Electoral de Zona de Mondoñedo rexistradas con datas
10/06/2019 e 11/06/2019, comunicándose nesta última a renuncia de D.
Anxo Fernández Villalba polo B.N.G. e a proclamación polo mesmo partido
de D. Enrique José Rocha Pérez. Así pois a lista dos concelleiros proclamados
electos queda da seguinte forma:
Dª. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA – PSdeG-PSOE.
D. JAVIER HUERTAS OTERO - PSdeG-PSOE.
D.MANUEL ARANGO RON -PSdeG-PSOE.
Dª. MARIA MERCEDES DENGRA SIXTO - PSdeG-PSOE.
D. MARIO LEITÓN RAMALLAL- PSdeG-PSOE.
Dª. SONIA GAVINO REIGOSA- PSdeG-PSOE.
D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BARRERA- P.P.
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Alcaldesa
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SECRETARIA: Dª. MARIA BEGOÑA GLEZ. PEDREGAL.

Concello de Lourenzá
D. ANTONIO REGO REY - P.P.
D. EDUARDO JOSÉ REIGOSA BRAÑA - P.P.
Dª. AUREA MARÍA VÁZQUEZ ALBAL – B.N.G.
D. ENRIQUE JOSÉ ROCHA PÉREZ - B.N.G.

A Corporación está asistida por Secretaria - Interventora deste
Concello, Dª. M.ª. Begoña González Pedregal, que da fe do acto.
FORMACIÓN DA MESA DE IDADE
Seguidamente por Secretaria - Interventora da Corporación, unha vez
declarada aberta a Sesión, dáse lectura ao artigo 195 de Lei Orgánica
5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral e, atendendo ao
disposto neles, procédese a constituír a Mesa de Idade.
Para iso, pola infrascrita indicouse que, en virtude dos datos obrantes
na Secretaría o seu cargo, os concelleiros de maior e menor idade era o Sr.
Manuel Arango Ron e a Sra. Dª. Sonia Gavino Reigosa.
A Mesa de Idade queda integrada por:
Concelleiro electo de maior idade
Concelleira electa de menor idade

COMPROBACIÓNS PREVIAS Á CONSTITUCIÓN DO CONCELLO
Constituída a Mesa de Idade e logo de tomar 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, de 28 de novembro, esta procede á comprobación de
todas as credenciais que lle foron entregadas acreditativas da personalidade
dos Concelleiros electos.
A continuación, compróbase tamén que todos os Concelleiros electos
formularon as declaracións referidas no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, convidando o Presidente da
Mesa de Idade aos Concelleiros electos a que expoñan se lles afecta
algunha causa de incompatibilidade sobrevinda con posterioridade á súa
declaración, sen que por parte deles haxa manifestación algunha.
Tendo en conta de que se cumpre a esixencia do artigo 195.4 da Lei
Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral e 37.4 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, e que concorren a esta Sesión a maioría absoluta de
Concelleiros Electos, procédese ao cumprimento do requisito legal previsto
no artigo 108.8 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral
Xeneral de prestar xuramento ou promesa.
ACTO DE XURAMENTO OU PROMESA
Tras a lectura pola Secretaria do Concello do artigo 108.8 da Lei
Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, referido á
toma de posesión dos Concelleiros Electos, procédese a nomear a todos os
Sres. Concelleiros electos, a efectos de prestación do xuramento ou
promesa.
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Presidente:D. MANUEL ARANGO RON
Vocal: Dª. SONIA GAVINO REIGOSA

Concello de Lourenzá

ELECCIÓN DO ALCALDE/ALCALDESA
Posteriormente, o Secretario do Concello procede á lectura do artigo
196 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral e o
artigo 40 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de
novembro, e á elección do Alcalde-Presidente da Corporación.
a) Proclamación de candidatos á Alcaldía
Tras iso o Presidente da mesa de idade, pregunta os Concelleiros que
encabezan as listas, se manteñen a súa candidatura a Alcalde ou a retiran,
manifestándose no sentido de que soamente mantén a súa candidatura a
Sra. López García, que encabeza a lista do P.S.de G.-PSOE.
b) Elección do sistema de votación
Tras a proclamación de candidatos, e unha vez que pola Presidente da
Mesa de Idade, Sr. Arango Ron, infórmase que non existe previsión legal ou
regulamentaria sobre a forma de votación pola que debe elixirse ó Alcalde Presidente, nin a Lei Orgánica Réxime electoral xeral, nin o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, nin a
Lei de Bases de Réxime Local nin a Lei 5/1997 de Administración Local de
Galicia determinan un sistema concreto de votación para esta elección e
unha vez que polo Presidente da mesa se convida aos Concelleiros electos a
elixir o sistema de votación (artigo 101 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro) para elixir o Alcalde, e elixido o
sistema de votación ordinaria a mano alzada, a candidata obtivo a maioría
absoluta, con seis votos a favor , do P. S. de G - P.S.O.E. e cinco abstencións,
do P.P. e do B.N.G.
En consecuencia e á vista do resultado da votación, ao ser o número
de Concelleiros de ONCE (11) e a maioría absoluta de SEIS(6), o Presidente
da mesa de idade procede
a proclamar Alcaldesa-Presidente da
Corporación a Dª. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA cabeza de lista de PARTIDO DOS
SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG-PSOE)
TOMA DE POSESIÓN
Por Secretaría se da lectura ó artigo 40.2 do Regulamento de
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O xuramento ou promesa realízase ante a Constitución e utilizando a
fórmula prevista no Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador da
fórmula para toma de posesión de cargos ou funcións públicas: «Xuro (ou
prometo) pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigacións do
cargo de concelleiro deste Concello, con lealdade ao Rei, e gardar e facer
gardar a Constitución como norma fundamental do Estado».
A continuación a Secretaria da Corporación procede a nomear a cada
un dos Concelleiros electos, que leen a fórmula persoalmente cada un
deles, prometendo todos excepto o Sr. Rego Rey, que xurou e sendo
modificada polos concelleiros do B.N.G. , que a formularon da seguinte
maneira:”prometo por imperativo legal e comprométome a defender os
dereitos e intereses xerais da veciñanza de Lourenza e do pobo galego” .
Logo de dar cumprimento ao disposto no artigo 195 da Lei Orgánica
5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, o Presidente da mesa
declara constituído o Concello de Lourenzá tras as eleccións municipais
celebradas o día vinte e seis de maio do dous mil dezanove (26/05/2019).

Concello de Lourenzá
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro e artigo 18 do
R.D. Lexislativo 781/86 de 18 de abril e inmediatamente a Sra. concelleira
que resultou elixida Alcaldesa deste Concello, Dª. ROCÍO LÓPEZ GARCÍA,
integrada na Lista ou Candidatura do P S. de G-P.S.O.E, toma posesión do
seu cargo, na forma anteriormente mencionada, neste mesmo acto,
prestando previamente novo promesa, neste caso como Alcaldesa do
Concello .
Realizado a promesa, o Sr. Presidente da Mesa, faille entrega do
bastón de mando como atributo do seu cargo pasando Dª. Rocío López
García a ocupar a presidencia do Salón de Actos e disolvéndose a Mesa de
Idade.
ACTA DE ARQUEO E INVENTARIO DO PATRIMONIO DA
CORPORACIÓN.A continuación, e por orde da Alcaldía, a infrascrita Secretaria Interventora da lectura á acta de arqueo extraordinario redactada con
motivo da constitución da nova Corporación, facendo constar que se facía a
14/06/19 ( por estar pechados os bancos o sábado) acompañada de tódolos
documentos que xustifiquen as existencias en metálico e en valores propios
da Corporación, depositados nas entidades bancarias, de acordo co
preceptuado no número 2 do art. 36 do repetido Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e
para os efectos de preceptuado polo art. 86 do Real Decreto Lexislativo
781/1986, do 18 de abril e art. 33.2 do Regulamento de Bens das Entidades
Locais, aprobado polo Real Decreto 1.372/1986, do 13 de xuño, sendo os
resumes dos documentos os seguintes:

1.044.660,32

COBROS

PAGOS

1.376.385,43

ENTIDADE
CAIXA CORPORACIÓN (5700)
BANCO SANTANDER (57101)
BANCO SANTANDER (57103)
ABANCA (57104)
CAIXA RURAL (57105)
BANCO BILBAO VIZCAYA(57106)
CAIXA RURAL (57108)
TOTAL SALDOS A 14/06/2019

EXISTENCIAS FINAIS
A 14/06/2019

1.043.479,61

1.377.566,14

NÚMERO DE CONTA

SALDO/EUROS

ES6100306135680000851272
ES1402388175160660000173
ES8420800149093110000012
ES5930700015821137831325
ES1101826219570200270311
ES0930700015846076616421

0,00
183.701,48
9.181,75
422.346,12
412.372,82
342.853,32
7.110,65
1.377.566,14

Dáse lectura tamén ós artigos 23-26 do varias veces citado
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, referentes á formación dos grupos políticos quedando
informados tódolos asistentes do seu contido.
A continuación Dª. Rocío López García, Alcaldesa-Presidenta dirixe
unhas palabras á Corporación e ó publico presente no salón de sesións, que
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EXISTENCIAS INICIAIS
A 01/01/2019

se transcriben literalmente:
“Bos días, concelleiros e concelleiras, secretaria-interventora da
corporación, veciñas e veciños, familiares, amigas e amigos,
Hoxe catro anos despois da primeira toma de posesión como
Alcaldesa deste concello, tomo nas miñas mans este bastón de mando como
símbolo do poder cidadán. Non trae consigo ningún privilexio en si, pero si o
compromiso e a obriga de traballar por e para os veciños e veciñas de
Lourenzá.
O 13 de xuño do 2015 senteime por primeira vez nesta cadeira.
Lembro aínda aquel día no que o sentimento de felicidade e de ledicia
invadía por completo o meu corazón. Aquel día, aquí sentada fronte a vós,
asumín a tarefa que vos me encomendastes con grande ilusión e
responsabilidade.
Síntome plenamente orgullosa de que catro anos despois , a vontade
dos cidadáns, libre e democrática, expresada nas urnas o pasado vinte e
seis de maio, ratifícase de novo a confianza na candidatura do Partido
Socialista e nos volvese a mostrar o seu apoio maioritario para seguir
gobernando.
Quero expresar o meu máis sincero agradecemento a todas as
persoas que fixestes posible que vola a ser a vosa Alcaldesa.
En primeiro lugar, a miña familia, por toda a comprensión e por todo o
tempo de dedicación que lles roubo e por todo o que lles vou a roubar, por
todo o apoio que me mostran cada día.
Ós meus veciños por toda a colaboración e o apoio que me
mostrastes sempre, por todo o que aprendín no día a día con vós, e por
facerme sentir a Alcaldesa veciña e amiga, que sempre quixen ser. Quero
pedirvos perdón polos posibles erros que puidemos ter ó longo destes catro
anos, que seguro que foron moitos pero que espero non volver cometer
nesta nova lexislatura que acaba de comezar.
Ó meu equipo de goberno pola dedicación e o traballo desempeñado.
Ós meus compañeiros de partido e agrupación, os que levan anos e
ós novos que se incorporan pola súa contribución a este proxecto socialista.
E tamén ós funcionarios e traballadores deste concellos polo
desempeño das súas labores para o bo funcionamento no día a día do noso
municipio.
Tamén quero ter unhas palabras de agradecemento para os
concelleiros da oposición da lexislatura que rematou, porque a pesares das
diferencias que puidemos ter, e dos diferentes puntos de vista, sempre
camiñamos xuntos buscando o mellor para Lourenzá.
E aos novos que se incorporan hoxe darvos tamén a todos/as a
benvida a este consistorio, e tendervos a mana para traballar
conxuntamente buscando , como dixen antes, o mellor pra o noso municipio
e para a súa xente.
Dende este momento, tanto eu como os compañeiros que formamos
este novo equipo de goberno estamos a vosa enteira disposición. Xuntos
traballaremos para seguir levando a cabo o proxecto socialista que
iniciamos no ano 2015 e do que aínda nos quedan moitas cousas por facer,
xa que , catro anos non dan para moito. Crédeme que por faltas de ganas e
ilusión non vai ser, e poñeremos todo o noso empeño en cada cousa que
fagamos pensando sempre no mellor para os nosos veciños.
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Concello de Lourenzá

Concello de Lourenzá
Moitas gracias a todos e a todas pola vosa confianza e sobre todo ,
gracias tamén por estar presentes neste acto de constitución da nova
corporación municipal , e facer que o día de hoxe sexa outro día a recordar
na historia do Concello de Lourenzá.”
A Sra. Alcaldesa, unha vez finalizado o discurso, pechou a sesión
recordando os concelleiros presentes que, nun prazo máximo de trinta días,
convocaríase unha nova sesión plenaria para determinar a periodicidade
das sesións, creación e composición comisións informativas permanentes,
nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados que
foran competencia do Pleno, coñecemento das resolucións da Alcaldía en
materia de nomeamentos de Tenentes de Alcalde, membros da Xunta de
Goberno Local, no seu caso, así como das delegacións que a Alcaldía
estimara oportuno conferir, lembrándolles tamén que tiñan que solicitar o
certificado electrónico posto que o próximo pleno convocaríase
electronicamente.
Seguidamente, Dª. Rocío López García, Alcaldesa-Presidenta levanta
a sesión, sendo as doce horas e trinta minutos (12,30), do cal, como
Secretaria dou fe.
Vº e pr.
A Alcaldesa-Presidenta,

A Secretaria-Interventora,
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