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 ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 20 DE DECEMBRO DE 2013. 

   
ASISTENTES: 
CONCELLEIROS: 
 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal, D. Carlos Alberto Gueimunde 

Cabaleiro, Dª. Covadonga Viamonte Aguirar, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. Bernardo José 
Fraga Galdo, D. Manuel Galdo Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, D. César Aja Mariño, D. Jaime de 

Olano Vela, Dª. Cándida Méndez Salgado, Dª. Mª del Carmen Gueimunde González, D. Celestino 

Valentín García Paz, D. Antonio José Bouza Rodil, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús Fernández 

Fernández. 
 

SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

INTERVENTOR ACCIDENTAL 
D. Sergio Aguado Delicado 

 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta minutos do día 20 de 

decembro de dous mil trece, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados 

anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación para a 

elección de Alcalde tras o falecemento do anterior alcalde, D. Melchor Roel Rivas, coa miña 

asistencia, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do Concello.  

 

Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, procédese á constitución da Mesa de 

Idade, en cumprimento do establecido no artigo 196 en concordancia co 195 da Lei Orgánica 

5/1985, de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral (LOREG). 

 

 

1.- CONSTITUCIÓN DA MESA DE IDADE E COMPROBACIÓN DA CREDENCIAL DO 
NOVO CONCELLEIRO, D. VICENTE HERMIDA RODRÍGUEZ. 
 
Constitúese a Mesa de Idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade, D. Celestino 

García Paz e D. Bernardo Fraga Galdo, actuando como Secretaria da Mesa a Secretaria da 

Corporación, Dª. Mª Luz Balsa Rábade. 

 

A Secretaria da Corporación, Dª. Mª Luz Balsa Rábade fai entrega da credencial recibida da Xunta 

Electoral Central do seguinte concelleiro da lista do PSOE, D. Vicente Hermida Rodríguez, por 

falecemento de D. Melchor Roel Rivas. 

 

A Mesa de Idade comproba a credencial do referido concelleiro.  

 

 

2.- TOMA DE POSESIÓN, NO SEU CASO, DO NOVO CONCELLEIRO D. VICENTE 
HERMIDA RODRÍGUEZ E XURAMENTO OU PROMESA DO SEU CARGO. 
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Sinálase pola Secretaria Municipal que por parte do concelleiro D. Vicente Hermida Rodríguez se 

presentou a declaración de bens e intereses no Rexistro de Bens e Intereses, cumpríndose o 

establecido no artigo 30 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba do 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF). 

 

Polo concelleiro D. Vicente Hermida Rodríguez procédese á toma de posesión do seu cargo, 

procedendo a xurar o seu cargo, de acordo coa seguinte fórmula: 

 

“Xuro pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con 

lealtade ó Rei e gardar e facer gardar a Constitución como Norma Fundamental do Estado”. 

 

 

3.- ELECCION DE NOVO ALCALDE DO CONCELLO DE VIVEIRO. 
 

A Secretaria Municipal sinala que a elección do alcalde se debe realizar según o artigo 40 do ROF e 

o 196 da LOREG, no que se recolle que poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen 

as súas correspondentes listas, sendo proclamado electo se algún deles obtén a maioría absoluta, e 

se ningún deles obtén dita maioría é proclamado electo o concelleiro que encabece a lista que 

obtivese o maior número de votos populares nas eleccións. 

 

Indícase que a renuncia á candidatura de alcalde conleva a non votación pola mesma, sinalando a 

diferenza coa renuncia do cabeza de lista co obxectivo de que se puidese proceder á votación polo 

seguinte da lista, suposto no que se entende que non se trata de renunciar á candidatura senón que se 

procedería á correspondente elección e posteriormente renuncia do candidato elexido para poder 

proceder a unha segunda votación, aceptada a renuncia, na que se podería votar polo segundo 

candidato da lista.  

 

Por parte do Presidente da Mesa de Idade, D. Celestino García Paz, pregúntase ós cabezas de lista 

se manteñen a súa candidatura para a elección a alcalde. 

 

Preguntado ó Grupo Municipal do P.P. o seu cabeza de lista, D. César Aja Mariño, manifesta que 

non presenta a súa candidatura para a elección a alcalde. 

 

Preguntado ó Grupo Municipal do P.S.O.E., a súa cabeza de lista (seguinte da lista tras o 

falecemento do Alcalde), Dª. María Loureiro García manifesta que presenta a súa candidatura. 

 

Preguntado ó Grupo Municipal do B.N.G., o seu cabeza de lista, D. Bernardo Fraga Galdo, 

manifesta que non presenta a súa candidatura para a elección a alcalde, indicando que quere 

explicar o porqué do seu posicionamento. Indica que esta elección está motivada por un 

acontecemento inesperado e non desexado por ninguén como foi o falecemento do Sr. Alcalde, D. 

Melchor Roel Rivas. Sinala que o seu grupo cree na ética política e non en acadar beneficios 

políticos de situacións indesexadas, a pesares das discrepancias pasadas, presentes e futuras, polo 

que indica que o seu grupo votará a favor da candidatura á elección de Alcalde do grupo municipal 

do P.S.O.E., xa que de non ocorrer dito falecemento o P.S.O.E. xa continuaría no goberno 

municipal. Remata manifestando que de tódolos xeitos non están de acordo coa política do 

P.S.O.E., esperando que rectifique na súa xestión. 
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Preguntado ó Grupo Municipal do i.V.i., o seu cabeza de lista, D. Guillermo Leal Arias, manifesta 

que non presenta a súa candidatura para a elección a alcalde. 

 

Constatado que de todos os concelleiros que encabezaron as súas correspondentes listas soamente 

se mantén a candidatura para a votación a elección a alcalde, do grupo municipal do P.S.O.E., sendo 

candidata á elección Dª. María Loureiro García, procédese á votación de forma ordinaria, co 

seguinte resultado: 

 

Votos a favor da elección a Alcaldesa de Dª. María Loureiro García: 11 votos a favor, 

correspondentes ós grupos municipais do P.S.O.E, B.N.G. e i.V.i. 

 

Votos en contra da elección a Alcaldesa de Dª. María Loureiro García: 0 votos en contra. 

 

Abstencións: 6 abstencións, correspondentes ó grupo municipal do P.P. 

 

Con 11 votos a favor é proclamada Alcaldesa electa Dª. María Loureiro García, ó alcanzar a maioría 

absoluta de votos, tal e como recolle o artigo 196 da LOREG. 

 

 

4.- TOMA DE POSESIÓN, NO SEU CASO, DO ALCALDE ELEXIDO E XURAMENTO 
OU PROMESA DO SEU CARGO.  
 
A Alcaldesa electa, Dª. María Loureiro García toma posesión do seu cargo, prometendo o mesmo 

mediante a seguinte fórmula: 

 

“PROMETO cumprir fielmente as obrigas do cargo de Alcalde-Presidente do Excelentísimo 

Concello de Viveiro con lealtade ó Rei e gardar e facer gardar a Constitución como Norma 

Fundamental do Estado”. 

 

Tomada posesión do seu cargo pola nova alcaldesa, procédese á entrega á mesma do simbólico 

bastón de mando. 

 

Recibido o simbólico bastón de mando pola nova alcaldesa, toma a presidencia da sesión e realiza o 

seu discurso de investidura, que procede do seguinte xeito: 

 

Agradece en primeiro lugar o apoio á investidura ós grupos municipais do B.N.G. e i.V.i. Di que 

esta elección a alcalde non xurde dunhas eleccións, senón que é como consecuencia do falecemento 

do Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, en quen creía como Alcalde e no seu compromiso, nos seus 

valores que se reflectían en cada paso que daba, gañando o respeto dos que tiveron a oportunidade 

de tratar con él. Apunta que é a primeira vez que unha muller se presenta en Viveiro como 

candidata á alcaldía, destacando o feito histórico de que unha muller acceda á Alcaldía de Viveiro, 

ocupando sempre lugares secundarios. Di que oxalá este paso sirva para acadar a igualdade entre 

homes e mulleres, esperando que co tempo esteña á altura de ser a primeira muller alcaldesa en 

Viveiro. Manifesta que este é un punto e seguido do proxecto iniciado por D. Melchor Roel Rivas, 

proxecto que estará presente en todas as súas decisións sendo o seu mandato unha continuidade que 

non parte de cero, senón do proxecto iniciado por Melchor dende o ano 2003, que constitúe unha 

sólida base. Sinala que tratará de liderar un goberno valente que escoite ós cidadáns e as súas 

necesidades para paliar os seus problemas, propoñéndose como obxectivo a creación de emprego, 
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encamiñando a súa labor nese sentido, considerando que o seu mandato debe ser un resalto na 

prestación de servizos públicos, un proxecto político continuista e adaptado ás necesidades do 

momento. 

 

Rematado o seu discurso de investidura, pola nova Alcaldesa dase por rematada a sesión, sendo as 

21:00 horas do día 20 de decembro de 2013, do que eu, Secretaria, dou 


