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SESIÓN CONSTITUTIVA DA CORPORACIÓN DE VIMIANZO TRALAS 
ELECCIÓNS LOCAIS DE VINTE E DOUS DE MAIO DE DOUS MIL ONCE 
 
Asistentes: 
 
D. MANUEL ANTELO PAZOS 
D.ª CARMEN FELICIDAD BORBUJO MARTINEZ 
D.ª MARIA DEL CARMEN HERMIDA TOME 
D. PABLO LOPEZ VAZQUEZ 
D. FERNANDO MANCEBO AMIGO 
D. JOSE ANTONIO MIÑONES RIVEIRO 
D.JOSE MANUEL PEREZ TRILLO 
D. ANSELMO RAMOS MARTINEZ 
D.ª MARIA JOSE RAMOS REY 
D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ BLANCO 
D.ª MONICA RODRIGUEZ ORDOÑEZ 
D. MANUEL SOTO PEREZ 
D.ª MONTSERRAT VAZQUEZ MIÑONES 
 
Sr. Secretario: Rafael del Barrio Berbel  
Sr. Interventor acctal: José Domingo Rodríguez Ferreira  
 
 
Aberta a sesión o Sr. secretario sinala que “Neste acto vaise proceder á constitución 
da Corporación municipal de Vimianzo de conformidade co disposto no artigo 195 da 
Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral e o artigo 37 do Regulamento de 
organización, funcionamento e réximen xurídico das Entidades Locais, que dispoñen 
o seguinte: 
 
1. As Corporacións municipais constitúense en sesión pública o vixésimo día 
posterior á celebración das eleccións, salvo que se presentaran recurso 
contencioso-electoral contra a proclamación dos concelleiros electos, neste suposto 
constitúense o cuadraxésimo día posterior ás eleccións. 
 
2. A tal fin, constitúese unha Mesa de idade integrada polos elexidos de maior e 
menor idade, presentes no acto, actuando como secretario o que é da Corporación. 
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3. A Mesa comproba as credenciais presentadas, ou acreditacións da personalidade 
dos electos con base ás certificacións que ao Concello remitiu a Xunta Electoral de 
Zona. 
 
4. Feita a operación anterior, a Mesa declarará constituída a Corporación se 
concorren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, 
celebrarase sesión dous días despois, quedando constituída a Corporación calquera 
que fora o número de concelleiros presentes. 
 
A Mesa de idade está integrada polo concelleiro electo de maior idade, D. JOSÉ 
MANUEL PEREZ TRILLO, e o de menor idade, D. PABLO LOPEZ VAZQUEZ, que 
están presentes neste acto e poden pasar a ocupar os seus postos para presidir a 
sesión”. 
 
Unha vez constituida a mesa de idade procédese ó chamamento por orde alfabético 
dos concelleiros electos de acordo coa certificación da Xunta Electoral de Zona de 
Corcubión de data 07/06/2011, para que ocupen os seus respectivos escaños. 
 
Procédese a continuación a comprobar como marca a lei as credenciais dos 
concelleiros electos presentadas na secretaria da Corporación coa certificación 
emitida pola xunta electoral de zona de corcubión. 
 
Igualmente, procédese a comprobar que formularon as declaracións de bens e 
actividades e outras obrigas establecidas polo artigo 75.7 da lei de réxime local e o 
artigo 108.8 da lei electoral.” 
 
O Sr. secretario sinala que de acordo cos artigos 6, 7, 177 e 178 da Lei Orgánica de 
Réxime Electoral Xeral si algún concelleiro considera que lle poden afectar algunha 
das causas de incompatibilidade sobrenida coa condición de concelleiro deberá 
manifestalo neste momento. 
 
O Sr. secretario procede a lectura do artigo 108.8 da Lei Orgánica de Réxime 
Electoral Xeral que establece que no momento de tomar posesión e para adquirir a 
plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deben xurar ou prometer 
acatamento á constitución, así como cumprimentar os demáis requisitos previstos 
nas leis ou regulamentos respectivos. 
 
Para a toma de posesión utilízase a fórmula de xuramento ou promesa recollida no 
reial decreto 707/79, do 5 de abril. O Sr. secretario procede a lectura da mesma: 
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“¿Xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas 
do cargo de concelleiro do concello de vimianzo con lealdade ó rei e gardar e facer 
gardar a constitución como norma fundamental do Estado?” 
 
D. MANUEL ANTELO PAZOS: si, prometo. 
D.ª CARMEN FELICIDAD BORBUJO MARTINEZ: si, xuro. 
D.ª MARIA DEL CARMEN HERMIDA TOME: si, xuro. 
D. PABLO LOPEZ VAZQUEZ: si, xuro. 
D. FERNANDO MANCEBO AMIGO: si, prometo. 
D. JOSE ANTONIO MIÑONES RIVEIRO: si, prometo. 
D.JOSE MANUEL PEREZ TRILLO: si, xuro. 
D. ANSELMO RAMOS MARTINEZ: si, prometo. 
D.ª MARIA JOSE RAMOS REY: si, prometo. 
D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ BLANCO: si, prometo. 
D.ª MONICA RODRIGUEZ ORDOÑEZ: si, xuro. 
D. MANUEL SOTO PEREZ: si, xuro. 
D.ª MONTSERRAT VAZQUEZ MIÑONES: si, prometo. 
 
Téndose cumprido ó disposto na lei electoral e no real decreto 707/79, a mesa de 
idade declara constituída a Corporación municipal de Vimianzo tralas eleccións 
locais celebradas o 22 de maio de 2011. 
 
En cumprimento do establecido no artigo 86 do texto refundido do réxime local e no 
artigo 56 do Reial Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, o Sr. Interventor 
accidental da conta do arqueo extraordinario realizado e dos xustificantes das 
existencias en metálico da corporacion depositados nas entidades bancarias. 
 
O Sr. secretario da conta das variacións máis importantes no Inventario Municipal de 
Bens nestos catro anos: 
      - a cesión de terreos municipais a “Sogaserso, S.A” para construcción dunha 
residencia de persoas mayores en Vimianzo.  

- a obra civil da casa de cultura de Vimianzo. 
- as vinte obras incluidas no fondo estatal de investimento local do ano 2009 
- as nove obras incluidas no fondo estatal de investimento local do ano 2010 
- a obra de urbanización da rúa Braña da Grixa 
- o parque infantil-área de xogos no colexio de Baiñas 
- a area recreativa do val, Baiñas 
- as cesións urbanísticas e de terreos para facer obras ordinarias. 
- un vehículo para o servizo municipal de augas e un vehículo para a policía 

local. 
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A continuación a mesa de idade anuncia que vaise a proceder á elección do alcalde-
presidente do Concello de Vimianzo previa lectura do artigo 196 da lei electoral polo 
Sr. secretario: 
 
“o artigo 196 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral establece que na mesma 
sesión de constitución da corporación procederase á elección do alcalde, de acordo 
co seguinte procedemento: 
 
 a. poden ser candidatos tódolos concelleiros que encabecen as súas 
correspondentes listas. 
 b. se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros é 
proclamado electo. 
 c. se ningún deles obtén dita maioría é proclamado alcalde o concelleiro que 
encabece a lista que obtivera maior número de votos populares no correspondente 
municipio... 
 
O Sr. secretario sinala que o sistema consensuado polos candidatos cabeza de lista 
para a elección de alcalde-presidente é o de votación nominal. 
 
A mesa de idade insta aos candidatos cabeza de lista a que confirmen se manteñen 
a sua candidatura  á eleccion do alcalde-presidente ou renuncian a ela, sendo 
proclamados os seguintes candidatos a elección do alcalde: 
 
D. Manuel Antelo Pazos, polo partido Bloque Nacionalista Galego 
Dª. Carmen Felicidad Borbujo Martinez, polo Partido Popular 
Dª Mónica Rodriguez Ordoñez, polo partido Independientes por Vimianzo 
D. Jose Antonio Miñones Riveiro, polo PSdG-PSOE. 
 
O Sr. secretario procede a nomear ós concelleiros electos por orden alfabetico de 
apelidos, para que den o seu voto en voz alta ao candidato que elixan: 
 
D. MANUEL ANTELO PAZOS:  MANUEL ANTELO  
D.ª CARMEN FELICIDAD BORBUJO MARTINEZ:  CARMEN BORBUJO  
D.ª MARIA DEL CARMEN HERMIDA TOME:  MONICA RODRIGUEZ  
D. PABLO LOPEZ VAZQUEZ:  CARMEN BORBUJO  
D. FERNANDO MANCEBO AMIGO:  MANUEL ANTELO 
D. JOSE ANTONIO MIÑONES RIVEIRO:  JOSE ANTONIO MIÑONES 
D.JOSE MANUEL PEREZ TRILLO:  CARMEN BORBUJO  
D. ANSELMO RAMOS MARTINEZ:  MANUEL ANTELO  
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D.ª MARIA JOSE RAMOS REY:  MANUEL ANTELO  
D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ BLANCO:  JOSE ANTONIO MIÑONES 
D.ª MONICA RODRIGUEZ ORDOÑEZ:  MONICA RODRIGUEZ 
D. MANUEL SOTO PEREZ:  MONICA RODRIGUEZ  
D.ª MONTSERRAT VAZQUEZ MIÑONES:  JOSE ANTONIO MIÑONES 
 
O Sr. secretario procede ao reconto de votos co seguinte resultado: 
 
D. Manuel Antelo Pazos, polo partido Bloque Nacionalista Galego: 4 votos. 
Dª. Carmen Felicidad Borbujo Martinez, polo Partido Popular: 3 votos. 
Dª Mónica Rodriguez Ordoñez, polo partido Independientes por Vimianzo: 3 votos. 
D. Jose Antonio Miñones Riveiro, polo PSdG-PSOE: 3 votos. 
 
 
O Sr. secretario sinala que “non tendo obtido ningún dos candidatos a maioria 
absoluta dos votos (7 votos) será proclamado alcalde o concelleiro quen encabece a 
lista que mais votos populares obtivera no municipio, sendo o candidato da lista do 
Bloque Nacionalista Galego con 1722 votos, polo que queda proclamado alcalde-
presidente do Concello de Vimianzo D. Manuel Antelo Pazos”. 
 
O Sr. alcalde-presidente electo desplazase ata a mesa de idade e ante a 
Constitución promete o cargo: 

 
¿Xuras ou  prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as 
obrigacións do cargo de alcalde-presidente  do Concello de Vimianzo  con 
lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma 
fundamental do Estado? 

 
Sr. alcalde electo: sí, prometo. 

 
A mesa de idade dálle posesión do cargo de alcalde-presidente do concello de 
Vimianzo, consonte co disposto na lei, facendolle entrega do baston de mando. 
 
 
O Sr. alcalde-presidente ocupa a presidencia da sesión e agradece aos veciños a 
sua asistencia e o seu comportamento cívico nesta sesión, concedendo a 
continuación  un turno de intervencións aos representantes dos grupos políticos da 
Corporación.  
 



 

   

 

Concello de 
Vimianzo 

  
 
 

 
Praza do concello, nº 6 
15129 – Vimianzo (A Coruña) 

Nº R.E.L. 01150927 
C.I.F. P-1509300-H 

Tel 981716001 
Fax 981716650 

correo@vimianzo.es
www.vimianzo.es

 

O Sr. Miñones Riveiro da a enhoraboa ao alcalde e di que estan aquí a súa 
esquerda, que o Bloque Nacionalista Galego gañou as elecións con minoría e que 
aquí estan ó seu lado.  
 
A Sra. Rodríguez Ordoñez da a noraboa ao alcalde e dí que é o alcalde con menos 
apoio da historia de Vimianzo, pero que estarán ao seu lado se traballa por 
Vimianzo, e que saiba que Vimianzo non é unha peza do puzzle para ser un país 
nacionalista. Vimianzo para o seu grupo é o todo e o único que lles importa é o 
benestar dos veciños. O Sr. alcalde ten a obriga de coñecer a situación do Concello 
e esa mensaxe que está lanzando o seu entorno é falsa, xa que este Concello, a día 
de hoxe, está moito mellor que moitos concellos limítrofes, por tanto pídenlle que 
goberne con cordura e decisión e que non se escuden no victimismo que é o que 
pretenden transmitir. Para gobernar hai que ser valente, levante a vista, mire para o 
futuro e traballe por Vimianzo. O seu grupo vai traballar por Vimianzo, sen intereses 
persoais nin particulares, xa que a política non é un mercado de pastos nin 
adicacións, é unha ferramenta para traballar polo benestar dos nosos veciños. Unha 
vez pasada a campaña electoral e os agravios que sufriron, pídelle a tódolos grupos 
que colaboren polo progreso de Vimianzo e deixen atrás as diferenzas. Tamén 
manifesta que en ningún momento o seu grupo formulou ningún pacto para acceder 
á Alcaldía. Reitera a súa noraboa ó alcalde e a todas as concelleiras e a todos os 
concelleiros que acaban de tomar posesión. Grazas e bo día. 
 
A Sra. Borbujo Martínez  felicita o novo alcalde e ó mellor tamén darlle un poquiño o 
pésame dada a situación na que se atopa, xa que non lle gustaría estar na súa 
situación. Gustaríalle que a persoa que estivera de alcalde fose por maioría para 
poder gobernar con estabilidade este Concello. Hai catro anos non se puido facer 
porque non houbo posibilidade de facer pacto entre o BNG e o PP e agora volve a 
pasar o mesmo, tampouco puido pactar con ningún grupo, por tanto iso dí o tipo de 
alcalde que temos. Espera que cambie de aptitude e sexa máis dialogante con 
tódolos grupos políticos. Segue para decir que sempre plantexaron que gobernara a 
lista máis votada porque consideran que iso é o que quere o pobo, aínda que neste 
caso sexa por un 20%. Desexalle os mellares resultados e que non se excude no 
feito de que non vai recibir, porque un alcalde ten que buscar, así como que estes 
catro anos non sexan de mentiras como os catro anteriores, cando estaba na 
oposición. O PP vai facer unha oposición dura e constructiva, van estar moi 
pendentes da xestión e espera que, polo ben de Vimianzo, esa xestión sexa positiva. 
 
O Sr. Mancebo Amigo felicita a todas as concelleiras e todos os concelleiros electos 
e indica que o pobo falou, independientemente de maioría ou minoría o que está 
claro e que se presentaron catro forzas e o BNG foi o que maior número de votos 
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sacou, por tanto correspóndelles gobernar. Dende o seu grupo van atender todo tipo 
de puntos que sexan necesarios para o ben de Vimianzo. Hoxe é o día da 
investidura do alcalde, por tanto o tempo da crítica e das rencillas queda para 
adiante. Hoxe non é o día de facer ningún balance. Se algún balance hai que facer é 
aquel que fixeron os veciños o día das votacións e decidiron que os que máis 
traballaron por Vimianzo foi o BNG, polo tanto a elección deste alcalde non se pode 
cuestionar a día de hoxe. 
 
O Sr. Alcalde dalle as grazas ó público pola súa presenza dun xeito tan correcto e 
tan cívico, no que é un día histórico no Concello de Vimianzo, xa que non tódolos 
días se celebra un Pleno para darlle paso a un alcalde cando o que cesou leva 24 
anos no cargo. É unha mágoa que non esté presente para transmitirlle o que é o 
bastón de mando. Agradece os discursos dos voceiros dos grupos municipais. A 
disposición do alcalde e do seu goberno para conseguir uns apoios para ter un 
goberno forte e sólido. Un goberno que ten que trazar un cambio político que se 
perciba a tódolos niveis, e un goberno que dialogue con todo o mundo, por tanto 
recolle as ofertas de dialogo e indica que o despacho da Alcaldía vai estar sempre 
aberto para tódolos voceiros da oposición e espera que fagan unha oposición crítica 
e constructiva, que fagan propostas xa que se van ter en conta. Segue para dicir que 
fagan unha oposición crítica xa que van ter erros e pódense corrixir entre todos. Pide 
que fagan un esforzo por antepoñer o interese público, o interese xeral, o interese 
municipal por diante doutros intereses particulares. Agradece ó pobo de Vimianzo, 
xa que foi en definitiva quen lle dou os votos para ser alcalde, xa que hoxe senon 
foran eses votos, non sería alcalde dado que a Corporación non lle dou os votos que 
se necesitaban para a maioría absoluta. Mantén a oferta de negociar un goberno 
estable. Para rematar dí que é o momento de celebrar ó que é unha festa 
democrática, que é o cambio de Corporación, o cambio de alcalde dun xeito 
exemplar, do que os veciños e veciñas de Vimianzo teñen que estar orgullosos, xa 
que houbo presións de todo tipo, malos entendidos e rumores, pero aquí estamos 
unha Corporación digna para representarvos. Indica que vai ter as portas do 
despacho abertas para todo o mundo, quere un Concello ó servizo da xente, un 
Concello que lle solucione os problemas da xente e quere que os veciños e veciñas 
o apoien nun cambio que fai moita falta, pero tamén que lle digan as cousas que se 
fan ben e as que non se fan ben. Pídelle os traballadores municipais que asuman a 
nova etapa e que se sumen o proceso de cambio político que comeza hoxe, xa que 
son fundamentais para levar adiante o cambio, son o máis importante que temos no 
Concello de Vimianzo e a imaxe do Concello de Vimianzo. Sabe que vai contar co 
apoio dos traballadores e traballadoras do Concello. Colle o carga da Alcaldía con 
moita ilusión, con moito ánimo, con moitas ganas de facer moitas cousas e con algo 
de emoción porque sempre tivo a ilusión de ser o alcalde do pobo de Vimianzo. 
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Débelle isto a moitisima xente, a moita xente que estivo antes dende o principio da 
democracia, Moncho Gándara por exemplo. Moitas grazas, temos que estar 
orgullosos da xente de Vimianzo. Viva Vimianzo.  
 
Sendo as doce horas e trinta minuto do día o Sr. alcalde levanta a sesión. 

 

 

 

 


