
 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  CONSTITUTIVA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA  O  DÍA   13 DE XUÑO DE 2015 

 
Sras./Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

 

CONCELLEIRAS/OS 
DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARIA MOCHALES 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

DONA ROCÍO A. LLOVO DEL RÍO 

DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 

DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

 

SECRETARIA  

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTORA 

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ 

 

NO Salón de Plenos da Casa do Concello 

de Vilagarcía de Arousa, sendo as  doce  

horas  da  mañá  do  día  trece de xuño de 

dous mil quince, concorreron, con citación 

previa, de conformidade cos artigos 195 da 

Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do 

Réxime Electoral Xeral, modificada pola Lei 

Orgánica 2/2011, de 28 de xaneiro, en 

diante LOREX, e o artigo 37.1, do 

Regulamento de Organización, 

funcionamento e Réxime Xurídico das 

Corporacións locais, aprobado polo Real 

Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, , 

en diante ROF, os/as Concelleiros/as 

electos/as nas últimas eleccións locais 

celebradas o 24 de maio de 2015, 

(convocadas polo Real Decreto 233/2015, 

de 30 de marzo, polo que se convocaron 

eleccións locais e ás asembleas de Ceuta e 

Melilla  para o día 24 de maio de 2015), 

expresados á marxe, que constitúen a 

totalidade dos Concelleiros electos, co 

obxecto de celebrar sesión pública de 

constitución da nova Corporación, con 

arreglo á seguinte Orde do Día: 

1.- Constitución da Corporación Municipal 

elixida nas eleccións locais celebradas o día 

24 de maio de 2015 (constitución da mesa 

de idade, comprobación de credenciais 

remitidas pola Xunta Electoral de Zona así 

como das declaracións de bens e intereses 

e posterior prestación de xuramento ou 

promesa por parte dos concelleiros electos). 

 
 
2.- Elección do Alcalde de Vilagarcía de Arousa e posterior toma de posesión do cargo. 

3.- Dar conta da acta de arqueo extraordinario e relación de bens municipais. 

 
 
1.- CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL ELIXIDA NAS ELECCIÓNS 
LOCAIS CELEBRADAS O DÍA 24 DE MAIO DE 2015 (CONSTITUCIÓN DA MESA DE 
IDADE, COMPROBACIÓN DE CREDENCIAIS REMITIDAS POLA XUNTA ELECTORAL 
DE ZONA ASÍ COMO DAS DECLARACIÓNS DE BENS E INTERESES E POSTERIOR 
PRESTACIÓN DE XURAMENTO OU PROMESA POR PARTE DOS CONCELLEIROS 
ELECTOS). 
   
Declarada aberta a sesión, pola Sra. Secretaria procédese a chamar ós Concelleiros electos de 

maior e de menor idade dos presentes, co obxecto de forma-la Mesa de Idade, da que será 

Secretaria a da Corporación, segundo establece o artigo 195-2, da LOREX, e o artigo 37-2 do ROF,  

correspondendo a designación a D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN  e a DONA MARÍA 



 

VILLARONGA CHAZO, que pasan a ocupar o lugar destinado ó efecto, quedando constituída a 

MESA DE IDADE por: 

 

MESA DE IDADE 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN, Concelleiro asistente de maior idade (66 anos de idade). 

DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO, Concelleira de menor idade (31 anos de idade). 

Secretaria: 

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ, Secretaria da Corporación. 

 

Seguidamente a Secretaria, de orde do Sr. Presidente, dá lectura ás disposicións aplicables á 

constitución dos novos Concellos, entre elas a contida no artigo 195 da LOREX., cuxo texto se 

transcribe: 

 

<< 1.- As Corporacións municipais constitúense  en sesión pública o vixésimo día posterior á 

celebración das eleccións, agás que se presentase recurso contencioso-electoral contra a 

proclamación dos Concelleiros electos, constituíndose  nese caso o cuadraxésimo día posterior ás 

eleccións. 

 

2.- A tal fin, constitúese unha Mesa de Idade integrada polos elixidos de maior e menor idade, 

presentes no acto, actuando como Secretaria  a que o é da Corporación. 

 

3.- A Mesa comproba as credenciais presentadas, ou acreditacións da personalidade dos electos 

con base ás certificacións que a Xunta Electoral de Zona  lle  remitira ó Concello. 

 

4.- Realizada 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 fose o número de concelleiros presentes.>> 

 

Acto seguido deuse lectura pola Secretaria dos nomes e apelidos dos Sres/as Concelleiros/as 

electos/as, comprobadas pola Secretaria as credenciais presentadas coa acta da Xunta Electoral, 

figurando as seguintes no expediente desta sesión:  

 

 PRESENTADA 

D. ALBERTO VARELA PAZ � 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN � 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA �  

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES � 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO � 

DONA SONIA OUTÓN CASAL � 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN � 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ � 

D. TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ � 

DONA ROCIO ANA LLOVO DEL RÍO � 

DONA Mª ELENA SUÁREZ SARMIENTO � 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ � 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN � 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE � 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL � 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ � 

DONA MARIA MOSQUERA LEAL � 

D. JUAN M. FAJARDO RECOUSO � 

DONA MARIA VILLARONGA CHAZO � 

D. JAVIER RÍOS GONZÁLEZ � 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA � 
 

Pola Secretaria dáse conta de que os/as candidatos/as electos/as en cumprimento do disposto no 

número 7 do artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local, 



 

presentaron declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que 

lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, así como a declaración dos seus bens 

patrimoniais, xunto coas liquidacións do imposto sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, 

Sociedades. 

A continuación, de conformidade co disposto no número 8 do artigo 108 da LOREX, os Sres. 

Concelleiros deben tomar posesión e para adquirir a plena condición do cargo de Concelleiro, os 

candidatos electos deben xurar ou prometer acatamento á Constitución, procedéndose a chamar  ós 

Sres. Concelleiros para que realicen a devandita promesa ou xuramento.  

 

Os/as concelleiros/as, empregan a fórmula de, �xuro ou prometo pola miña conciencia e honor 

cumprir fielmente as obrigas do cargo de CONCELLEIRO/A con lealdade ó Rei, gardar e facer garda-

la Constitución como norma fundamental do Estado�. 

 
CONCELLEIRO/A FÓRMULA 

ALBERTO VARELA PAZ Prometo  

TANIA GARCÍA SANMARTIN Prometo 

ARGIMIRO SERÉN MERA Prometo 

PAOLA MARIA MOCHALES Prometo 

LINO MOURIÑO SANTIAGO Prometo 

SONIA OUTON CASAL Prometo 

JUAN ANTONIO PEREZ CALLON Prometo 

LUZ Mª ABALO PEREZ Prometo 

TOMÁS FOLE DIAZ Prometo 

ROCIO ANA LLOVO DEL RIO Prometo 

ELENA SUÁREZ SARMIENTO Prometo (castelán) 

JESÚS LONGA SÁNCHEZ Prometo 

ANA Mª GRANJA GUILLAN Juro (castelán) 

ANGEL BENITO PÉREZ 

DORGAMBIDE 

Prometo 

SAGRARIO CASTRO VIDAL Prometo 

JESUS LOPEZ RODRIGUEZ Por imperativo legal acato integramente o texto da constitución e 

prometo cumprir e facer cumprir nas miñas tarefas o contido da 

mesma sen renunciar por elo a traballar para loitar e cambiar por unha 

sociedade mais xusta e solidaria con todos os participantes. 

MARIA MOSQUERA LEAL Prometo e acato o texto que se nos presenta pero non renuncio a 

seguir loitando por unha sociedade máis democrática, xusta e 

igualitaria e libre de corrupción, no marco dunha república federal e 

solidaria. 

JUAN MANUEL FAJARDO 

RECOUSO 

Por imperativo legal prometo acatar os textos que se nos presentan 

pero continuarei traballando por unha sociedade radicalmente  máis 

democrática, xusta e igualitaria e libre de corrupción, no marco dunha 

república onde se respecte o dereito de autodeterminación dos pobos. 

MARIA VILLARONGA CHAZO Por imperativo legal prometo gardar e facer gardar a constitución como 

norma fundamental do Estado e prometo pola miña conciencia e honor 

cumprir as miñas obrigas de CONCELLEIRA  e comprométome a 

defender os intereses xerais do Concello de Vilagarcía de Arousa, da 

súa cidadanía e do pobo galego. 

XAVIER RIOS GONZALEZ Por imperativo legal prometo gardar e facer gardar a constitución como 

norma fundamental do Estado e prometo pola miña conciencia e honor 

cumprir as miñas obrigas de CONCELLEIRO e comprométome a 

defender os intereses xerais do Concello de Vilagarcía de Arousa, da 

súa cidadanía e do pobo galego. 

GASPAR ANTONIO GONZALEZ 

SOMOZA 

Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do 

cargo de CONCELLEIRO  e por imperativo legal con lealdade ó Rei, 

gardar e facer garda-la Constitución como norma fundamental do 

Estado. 

Así mesmo baixo o sentido inquebrantable da honradez e a vontade 

inesgotable de traballo herdados de Manuel González e Ramona 

Somoza dou a miña palabra de dedicar os meus esforzos ao servizo da 

cidadanía de Vilagarcía de Arousa e así o ratifico ante todas as 

testemuñas presentes. 

 



 

  

Por D  JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN e DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO, membros da Mesa 

de Idade, impónselle a medalla da corporación a cada un dos concelleiros electos 

 

CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN 

Realizadas as operacións anteriores,  a Mesa declara constituída a Corporación, ó concorrer a  

totalidade dos Concelleiros electos, seguintes: 

 

 

 

 CONCELLEIROS QUE INTEGRAN A CORPORACIÓN 

 

 NOME E APELIDOS 

 

LISTA ELECTORAL 

 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

D. TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ 

DONA ROCIO ANA LLOVO DEL RÍO 

DONA Mª ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARIA MOSQUERA LEAL 

D. JUAN M. FAJARDO RECOUSO 

DONA MARIA VILLARONGA CHAZO 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PSdeG-PSOE 

PP 

PP 

PP 

PP 

PP 

PP 

PP 

EU-SON 

EU-SON 

EU-SON 

BNG-ASEMBLEAS ABERTAS 

BNG-ASEMBLEAS ABERTAS 

PDDdG (Participación democrática 

directa() 

 

 
 
2.- ELECCIÓN DO ALCALDE DE VILAGARCÍA DE AROUSA E POSTERIOR TOMA DE 
POSESIÓN DO CARGO. 
Inmediatamente despois da constitución da Corporación a Secretaria que subscribe, de 

orde do Sr. Presidente, deu lectura ó artigo 196 da LOREX, que establece o procedemento 

para a elección de Alcalde. 

 

<<Na mesma sesión de constitución da Corporación procédese á elección de 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 esta maioría é proclamado Alcalde o Concelleiro que 

encabece a lista que obtivera maior número de votos populares no correspondente 

municipio. En caso de empate resolverase por sorteo.>> 

 

Pódense presentar como candidatos para Alcalde os Concelleiros que encabezan as súas 

correspondentes listas, que son os seguintes: 

 
CANDIDATOS LISTA ELECTORAL Votos obtidos nas 

eleccións 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

D. TOMÁS JAVIER FOLE DÍAZ 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

PSdeG-PSOE 

PP 

EU-SON 

BNG-Asembleas Abertas 

PDDdG (Participación Democrática 

Directa) 

6.221 

5.338 

2.820 

1.676 

1.499 

      

Explícaselles aos concelleiros que nas papeletas, que están en branco, deberán escribir o 

nome do candidato ou deixalas en branco, que se entendería como abstención. 

 

Efectuada a votación polos Concelleiros mediante papeletas secretas, e realizado o 

escrutinio, producironse os seguintes resultados: 

 

CANDIDATOS VOTOS OBTIDOS 
 EN LETRA EN 

NÚMEROS 
D. ALBERTO VARELA PAZ Oito 8 

D. JESÚS LÓPEZ RODRIGUEZ Tres 3 

 

Así mesmo dáse conta de dez. abstencións ou votos en branco. 

 

Sendo o número de votos dos Concelleiros o de vinte e un, ningún concelleiro obtivo a 

maioría absoluta dos votos  dos concelleiros, polo que se proclama Alcalde electo do 

Concello de Vilagarcía de Arousa ó concelleiro que encabeza a lista que obtivo maior 

número de votos no municipio:  

 

D. ALBERTO VARELA PAZ (PSdeG-PSOE) 

 

 

 TOMA DE POSESIÓN DO ALCALDE 

 

Acto seguido e de conformidade cos artigos 18 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 

18 de abril, e 40, número 2, do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Corporacións locais, D. ALBERTO VARELA PAZ coa finalidade de tomar 

posesión do cargo realiza a seguinte promesa:  

 

"Promete, pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de ALCALDE 

de Vilagarcía de Arousa con lealdade ó Rei, gardar e facer garda-la Constitución como 

norma fundamental do Estado" 

 

A continuación entrégaselle  polos membros da Mesa de Idade, ó Sr. Alcalde, o bastón de 

mando e a medalla da Alcaldía, atributos propios do cargo. 

  

 



 

3.- DAR CONTA DA ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO E RELACIÓN DE BENS 
MUNICIPAIS. 
 

A Secretaria dá conta da incorporación ó expediente da acta de arqueo extraordinaria ó 

peche das operacións do día 11 de xuño de 2015, que se transcribe. 

 

ARQUEO EXTRAORDINARIO A  11 DE XUÑO DE 2015  ás 10:00 horas. 
  

 
RESUMO 

 
EXISTENCIAS 
CONCELLO 

 
EXISTENCIAS 
FUNDACIÓN 

 
TOTAL 
CONSOLIDADO 

BANCOS 2.497.303,23 19.700,58 2.517.003,81 
CAIXA 

METÁLICO 10.971,36 350,00 11.321,36 

CAIXA 

VALORES 2.859.406,71 0,00 2.859.406,71 

 

SUMAS .............
5.367.681,30 20.050,58 5.387.731,88 

 

  

Así mesmo, a Secretaria da conta da incorporación ó expediente da valoración do 

inventario de bens que coincide coa do ano 2011, facendo constar que se está levando a 

cabo dende o Concello, en colaboración coa Deputación Provincial, a través dun convenio 

asinado (DEPOGAP) unha xestión dos activos do Concello (relación de bens, valoración 

catastral, etc.) e unha vez finalizado elevarase ao Pleno da Corporación. 

 
 

I. INVENTARIO DE BENS: RELACIÓN DOS BENS, DEREITOS E CAPITAIS 
 
 

Nº no Inventario 

 

 ENUMERACIÓN DOS BENS 

 

 VALORACIÓN 

 

 

 1.- 

 2.- 

 3.- 

 

 4.- 

 5.- 

 6.- 

 7.- 

 8.- 

 

 

 

 

Inmobles 

Dereitos Reais 

Mobles de carácter histórico-artístico ou de considerable valor 

económico 

Valores mobiliarios 

Vehículos 

Semoventes 

Mobles non comprendidos nos anteriores enunciados 

Bens e dereitos revertibles 

 

T O T A L   E U R O S: 

 

 

 42.632.325,57.- 

 901,52.- 

 

 75.055,78.- 

 -------------  

 523.595,73.- 

      --------------  

 663.570,39.- 

 873.967,32.- 

 ______________ 

 44.769.416,31.- 
 

II. PASIVO FINANCEIRO: RELACIÓN DE  PRÉSTAMOS E GRAVAMES 
 
 

 Nº              

 

 ENUMERACIÓN DAS CARGAS 

 

 IMPORTE 

 

 

  

 

 

 

 

Préstamos a longo prazo  

 

Préstamos a curto prazo (operación de tesourería) 

 

T O T A L: 

 

 

  14.100.115,62� 

 

0,00 � 

  14.100.115,62€ 
 



 

 

III. RESUMO: 
 
 

INVENTARIO DE BENS............................................................................ 44.769.416,31 

euros. 

 

PASIVO FINANCEIRO...............................................................................14.100.115,62 euros 

 

A continuación o Sr. Alcalde diríxese aos Concelleiros/as e ao público asistente no Salón de 

Plenos, do seguinte xeito: 

 

Bos días a todas e todos, Alcaldes e Alcaldesa, representantes das Institucións e 

Entidades, compañeiros e compañeiras da Corporación. Bos días a todas as persoas 

presentes e por extensión a todas aquelas que non poden estar hoxe aquí, ás que tamén 

lles trasladamos o noso afectuoso saúdo. 

Hoxe é un día dos que non soen repetirse moito na vida dunha persoa. Protagonista dun 

proxecto colectivo, poucas cousas poden enorgullecer tanto como ser elixido polos teus 

vecinos Alcalde da túa cidade. 

Considero que non é posible iniciar as miñas primeiras verbas como Alcalde de Vilagarcía 

sen agradecer a súa confianza a todas as persoas que me consideraron preparado para tan 

inmensa honra. 

Aqueles que estiveron nesta mesma situación na que estou eu agora serán conscientes da 

sensación inmensa de responsabilidade que me invade, pero tamén do orgullo que supón, 

e por isto que fago un agradecemento. 

Permitídeme ademais que nestes emotivos momentos teña unha referencia persoal ó meu 

entorno más próximo, ós que están e ós que xa non están. Grazas por todo, e non sería 

xusto deixalo unicamente así, porque sei que falo en nome de todos os meus compañeiros 

de corporación cando traslado o agradecemento ás persoas que a través do seu 

fundamental dereito democrático nos elixiron a todos para conformar este grupo. 

Nós temos agora o compromiso e a obriga de traballar a reo os vindeiros anos para rematar 

esta lexislatura cunha Vilagarcía mellor e mais xusta, como é obxectivo de todas as 

corporacións  que inician. Non esquezo e xa dixen na mesma noite das eleccións, que 

houbo unha abstención importante, que supón un distanciamento dos cidadáns cara os 

seus representantes. 

A nosa labor, tanto no fondo como na forma, é de contribuír a recuperar esa confianza e 

asumo ese compromiso persoalmente, pois é a política e non a ausencia dela a que ten a 

capacidade de afrontar os problemas e atopar as solucións. 

A cidadanía tomou decisións en todos os xeitos e contextos que nos corresponde a nós 

poñer en práctica a través de accións concretas. Co noso acerto depende que fagamos 

ben o noso traballo de representar correctamente ás persoas que nos delegan o mais 

importante, que é a súa confianza. 

Dúas cuestións son fundamentais: o pluralismo e o diálogo. A pluralidade é un ben 

necesario na nosa sociedade, debemos cultivalo e mantelo, pois desde varios puntos de 

vista seremos máis abertos, máis ricos en matices e en perspectivas, seremos máis plenos, 

a pluralidade, por tanto, e un valor que como tal aspiro a conxugar coa imperiosa 

necesidade que nos trae aquí: tomar decisións, e para facelo, o diálogo e a ferramenta 

fundamental. 

Fun educado para defender o que considero xusto e necesario, pero tamén en facelo 

dende a naturalidade, a prudencia e intercambio de opinións fluídos e creo imprescindible 

camiñar por ese sendeiro. 

Sei, compañeiros de Corporación que as vosas intencións son semellantes, que a vosa 

actitude é e será de entendemento. Temos por diante o reto apaixoante de discrepar para 



 

construír e estou seguro de que temos a capacidade de facelo. De todos nós depende 

demostralo, e sei que as discrepancias serán para sumar e non para obstruír. 

Dirixirei un goberno firme que tivo un amplo respaldo, o que o lexitima para a toma de 

decisións nítidas, mais un goberno necesita tamén dunha oposición rigorosa. Non dubido 

tampouco de que así será, pois ese foi o mandato da cidadanía, que constitúe un pilar 

básico do funcionamento democrático dunha institución. 

Agardo que o exercizo de goberno e oposición non se traduza nunha dinámica de 

confrontamento e que os cidadáns sintan e perciban que a súa representación e xusta. 

Dende a miña posición aspiro a cumprir aqueles que foron os eixos do proxecto que o meu 

grupo político presentou a estas eleccións e que foi avalado por unha gran parte da 

cidadanía. 

É necesario dinamizar economicamente unha Vilagarcía que ten potencial, que ademais 

aproveite a súa situación estratéxica e co obxectivo de xerar emprego de calidade. As 

accións deste Alcalde irán encamiñadas dese xeito. 

Necesitamos facer isto pulando  ademais polos que menos teñen, os que están en 

situación menos favorecida, garantindo unha digna calidade de vida para todos. 

O grupo socialista ten un compromiso que o levamos nas entrañas, este compromiso é 

este reto é a loita contra a pobreza e a desigualdade. 

O traballo para mellorar as condicións de vida dos que menos poden, o traballo pola 

solidariedade, vai a ser distintivo deste Concello e precisamos ademais do afecto que dicta 

a racionalidade da xestión do público. Estou convencido de que é posible, do mesmo xeito 

co que estou de que non pode ser unha soa persoa ou un equipo de goberno.  

A nosa cidade é un proxecto común, precisa do esforzo de todos, de cada un de nós. 

Non prometerei o que non sexa posible, polo que non podemos negar que o escenario 

actual é duro e difícil, lonxe de melloras advertidas máis nunca percibidas. 

A pesares diso, entre todos somos capaces de revertir esta situación, co convencemento 

común é posible. 

Ninguén, comezando polo Alcalde é imprescindible. Todos somos necesarios, por isto 

lembro aquí o que comprometín na miña campaña electoral, que ten dúas liñas estratéxicas 

claves. A miña primeira decisión será convocar ós axentes sociais e económicos de 

Vilagarcía e sentarse xuntos para comezar a traballar seguindo firmemente ese compromiso 

electoral así o farei inmediatamente, e comezarei a contactar con eles para traballar desde 

xa mesmo. 

Somos un Concello con identidades plurais. Vilagarcía de Arousa é moito máis que a Praza 

de Galicia e 100 metros á redonda, Vilagarcía de Arousa é Arealonga, si, pero tamén Carril e 

Sobrán, Bamio e Cea, Rubiáns e Cornazo, Sobradelo, Solobeira e Fontecarmoa. 

O que este Concello foi e é so se explica polo pulo desa suma de identidades. Un Concello 

que foi un dos primeiros lugares de España en xogar ao fútbol cos ingleses, como 

levantarnos en armas contra os franceses. Tanto fomos o primeiro lugar de Galicia en ter 

liña de ferrocarril, como tivemos Ministro de Comercio. Tanto libramos unha medalla de 

ouro olímpica como hai actores e músicos percorrendo o mundo dende o noso Concello, 

en definitiva a traxectoria desta cidade demostra a súa vitalidade e a súa capacidade de 

superar calquera situación. 

A xente, o talento e a forza de Vilagarcía de Arousa e de nós, como Administración, 

depende que todo ese talento e esa gana de facer cousas se poida encauzar en beneficio 

de toda a comunidade. 

Vilagarcía de Arousa é un lugar magnífico, pero a decisión persoal que me levou a estar 

hoxe aquí partiu do convencemento de que a Vilagarcía de dentro de dez anos pode ser 

moito mellor aínda. Un obxectivo  que é igual de ambicioso como de realista. 

Traballaremos a partir de agora para elo. 

Conto con vos, contades comigo. 

Moitisimas grazas. 



 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás doce horas e cincuenta minutos, levantouse a sesión da 

que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe. 
 


