
 
No Salón de Actos da Casa do Concello, ás trece horas do trece de decembro de 

dous mil dezaoito, reuniuse o Pleno do Concello en sesión extraordinaria, á que 

foron previamente convocados, a petición do Grupo Socialista, en orde a tratar a 

proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens 

inmobles. Unha vez rematada a celebración da sesión, procede a celebración de 

outra sesión extraordinaria, convocada para as trece horas e trinta minutos, cos 

asuntos que se relacionan na convocatoria. Ao remate da anterior sesión, decídese 

continuar, procedendo seguidamente a celebrar a segunda sesión convocada. Sendo 

as trece horas e vinte e vinte minutos, procédese ao inicio da sesión plenaria baixo 

a presidencia do Sr. Alcalde Don José Ángel Santos Sánchez, os concelleiros Dona 

María Isabel García Pacín, Don Mauro Faustino Mourín González, Don Jesús Julio 

Cortiña López, Dona Fátima Iglesias Núñez, Don Juan Carlos Casal Pena, Dona 

María Josefa Janeiro Vizcaíno, Dona María Ángeles Pilar López López, Don José 

Antonio Barreiro Villar e Dona María de los Ángeles Martínez Martínez.  

 

Non asiste o concelleiro Don Álvaro Santos Ramos. 

 

Asiste como Secretario o da Corporación, Don Julio González Casanova.  

 

Seguidamente pasouse a tratar os asuntos incluídos na orde do día da sesión. 

 

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN 

ANTERIOR.- Dáse conta ao Pleno do borrador da acta da sesión ordinaria 

celebrada o vinte e sete de setembro do actual, repartido coa convocatoria. Polo 

Sr. Alcalde pregúntase aos señores concelleiros se están de acordo coa redacción 

da acta, ou queren facer algunha alegación ao respecto. 

 

Á vista de que polos señores concelleiros non se desexa formular ningunha 

cuestión ao respecto, o Pleno do Concello, en votación ordinaria e por unanimidade 

dos asistentes (dez votos a favor) ACORDA prestar aprobación ao borrador da 

acta da sesión ordinaria celebrada o vinte e sete de setembro do actual, 

proclamando o Sr. Alcalde o acordo adoptado. 

 

2.- SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS DO CONCELLO DE FRIOL. 

INCREMENTO DA AXUDA Á ASOCIACIÓN DE RECREACIÓN HISTÓRICA A 

CASTRONELA.- Dáse conta ao Pleno da relación de subvencións nominativas que 

figuran en anexo ás bases de execución do orzamento, ás persoas físicas ou 

entidades sen ánimo de lucro, para atender a fins de interese social e en orde á 

procura de beneficios de colectivos varios e da contribución ao benestar social, 

humanitario, cultural, deportivo ou de tempo libre. Con posterioridade, por 

acordos do Pleno do Concello, habilitouse para subvencións nominativas á 

asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (sesión de 23 de marzo), á 

Asociación de Veciños Fonte de Ouro de Cotá (27 de xuño) e Rally San Froilán (27 

de setembro).  

 



 
Presentouse no Concello para o seu pago factura da Empresa Trigo S.L. polo 

importe de 2.090€ en concepto de transporte para realizar viaxe de Friol-Soria, 

coa Asociación de Recreación Histórica da Castronela. Ao respecto, emitiuse 

informe de intervención, no que se fai constar que no Anexo de subvencións, cando 

a aprobación do orzamento, figuraba unha subvención nominativa para Asociación 

A Castronela, polo importe de 1.500€. Entre a documentación xustificativa 

presentada, incluíase unha viaxe a Soria-hermanamento Garray, factura que non se 

inclúe na xustificación presentada. Pola Intervención considerouse que en relación 

a esta factura, debe ser considerada como subvención en especie, xa que ten por 

finalidade fomentar unha actividade de natureza subvencional, e o gasto debe 

imputarse ao capítulo IV do orzamento de gastos. Ao respecto hai importe 

dispoñible na partida habilitada ao efecto, que non é necesario incrementar. Non 

obstante, o Pleno, en canto órgano competente, deberá adoptar o acordo de 

convalidación das actuacións, procedendo ao pago da factura con cargo ao capítulo 

IV do orzamento de gastos.  

 

Pola concelleira do Grupo Socialista Sra. Martínez Martínez, pregunta cal sería o 

importe total que quedaría de axuda, se se incrementa a mesma ata alcanzar o 

pago da factura de transporte, ou sería o pago da mesma a maiores. A instancias 

do Alcalde, polo Secretario, faise constar que A Castronela, xa presentou a 

xustificación da subvención, polo importe de 1.500€. A maiores o Concello pagaría 

esta factura, polo importe de 2.090€, que sería unha subvención en especie, non 

transferencia de cartos á Asociación. 

 

Pola Concelleira dise que votarán en contra da proposta, non da Castronela, senón 

do procedemento. Engade que se hai que incrementar a partida, ben, pero non por 

esta vía, xa que hai falta de transparencia. As razóns do seu voto en contra, é 

porque non están de acordo co procedemento que se levou a cabo, unha forma mais 

de clientelismo. Sabe que a factura, vaise pagar, xa que o equipo de goberno ten a 

maioría suficiente, pero reitera que quede ben claro a súa postura. 

 

O Alcalde pon de manifesto o seu apoio de sempre ás asociacións que fan 

actividades de tipo social, cultural, deportivo... que sen obter un beneficio 

económico difunden o nome do Concello. Dille á concelleira Sra. Martínez, que o 

que ela di de que non está de acordo con este procedemento, debería aplicalo a 

outros compañeiros de partido, noutras administracións. Engade que intentarán 

cambiar o paso e procurar que non volva pasar.  

 

A concelleira fai unha breve intervención, reiterando o descordo co 

procedemento, que da lugar a que haxa retrasos no pago da factura.   

 

Á vista do actúado, o Pleno do Concello en votación ordinaria e en votación 

ordinaria e por oito votos a favor (do Sr. Alcalde e dos concelleiros do Grupo 

Popular) e dous votos en contra (dos concelleiros do Grupo Socialista asistentes á 

sesión) ACORDA:  



 
 

- Prestar aprobación ao recoñecemento e pago da factura de referencia, en 

canto subvención en especie á Asociación de Recreación Histórica A 

Castronela, convalidando as actuacións realizadas. 

- Que se proceda á publicación no Boletín Oficial da Provincia, para xeral 

coñecemento e aos efectos oportunos.  

 

3.- MODIFICACIÓN DAS BASES DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL QUE 

REXEN A ACEPTACIÓN E ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

XESTIÓN, INSPECCIÓN E RECADACIÓN DE TRIBUTOS, PREZOS 

PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO.- Dáse conta ao 

Pleno do concello da documentación achegada pola Deputación Provincial de Lugo 

(Área de Economía, Recadación e Facenda), remitindo o acordo plenario da 

Deputación Provincial de Lugo de 30 de outubro de 2018 relativo á modificación 

das bases terceira, décima primeira e décimo segunda das Bases que rexen a 

aceptación e asunción, por delegación expresa, de competencias en materia de 

xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos e outros 

ingresos de dereito público. Achégase a redacción das referidas Bases unha vez 

introducidas as modificacións. 

 

Visto que as modificacións refírense: 

 

- A unha nova redacción do apartado 2 da segunda parte da Base Terceira 

que permitirá á Deputación aprobar os padróns de distintos tributos, 

prezos públicos e demáis ingresos de carácter público que sexan de 

vencemento periódico e xestión mediante padrón, e recaudalos sen 

limitacións en canto aos meses a que están referidos o citados padróns. 

- Incorpórase un segundo parágrafo á Base Décima no que se establece que 

non se aplicará o réxime de compensación económica aos ingresos que 

percibe a Deputación pola súa xestión naqueles supostos de xestión e 

recadación de ingresos derivados das prestacións de servizos por vía de 

cooperación interadministrativa segundo o que se regule no convenio 

aprobado a tal efecto. 

- Na base décimo primeira relativa a entregas a conta incorpórase un novo 

parágrafo coa finalidade de que, cando se produza volume de ingresos 

extraordinarios se poida realizar unha entrega a conta da liquidación 

definitiva. 

- Na base décimo segunda relativa ás liquidacións provisionais e definitiva, 

que no apartado “Liquidación definitiva” a frase “O importe das entregas a 

conta mensuais” quede redactada “O importe das entregas a conta”. 

 

Ao abeiro do anterior, de acordo co establecido na Base décimo cuarta das Bases 

que rexen a aceptación e asunción, por delegación expresa, de competencias en 

materia de xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos 

e outros ingresos de dereito público, proponse ao Pleno da Corporación. 



 
Primeiro.- Aprobar as Bases que rexen a aceptación e asunción, por delegación 

expresa, de competencias en materia de xestión, inspección e recadación en 

relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público, coa 

redacción achegada unha vez introducidas as modificacións. 

Segundo.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para a formalización do 

compromiso, de delegación e aceptación, mediante a sinatura dun convenio. 

Terceiro.- Dar conta do presente acordo á Deputación Provincial de Lugo. 

 

Á vista do actúado, sen que polos señores concelleiros se desexe facer ningunha 

intervención ao respecto, o Pleno do Concello, en votación ordinaria e por 

unanimidade dos asistentes (dez votos a favor) ACORDA prestarlle aprobación, 

proclamando seguidamente o Sr. Alcalde o acordo adoptado. 

 

4.- ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO ECONÓMICO DE 2019.- Dáse 

conta ao Pleno do Concello do expediente tramitado para a aprobación, no seu 

caso, do orzamento para o exercicio económico de 2019.  

 

Considerando que na súa tramitación cumpríronse os requisitos esixidos pola 

lexislación vixente, en especial do preceptuado nos artigos 162 e seguintes do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (polo que se aproba o Texto Refundido 

da Lei Reguladora das Facendas Locais) e que conteñen os documentos que 

preceptúan os art. 164, 165 e 168 e concordantes do devandito Real Decreto 

Lexislativo 2/2004 (na redacción dada polo R.D. 17/2014, de 26 de decembro) e 

no Real Decreto 500/1990, de 20 de abril e que se elaboraron coa estrutura 

indicada na orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, así como do establecido na Lei 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 

financieira.  

 

Vistos informes emitidos pola Intervención e despois do correspondente debate 

ao respecto, o Pleno do Concello en votación ordinaria e por oito votos a favor (do 

Sr. Alcalde e dos concelleiros do Grupo Popular) e dous votos en contra (dos 

concelleiros do Grupo Socialista asistentes á sesión) ACORDA:  
 

1- Aprobar inicialmente o orzamento para o exercicio de 2019, co seguinte resume a 

nivel de capítulos, que a continuación se transcribe: 
 

ESTADO DE GASTOS 
CAP. DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN (%) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

A.- OPERACIÓNS CORRENTES 
GASTOS DE PERSOAL 
GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 
GASTOS FINANCEIROS 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 
FONDO DE CONTINGENCIA E OUTROS IMPREVISTOS 

 
853.188,43 

1.555.081,89 
3.500,00 

118.797,88 
0,00 

 
23,130 
42,160 
0,100 
3,220 
0,000 

 TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 2.530.568,20 68,610 

 
6 
7 
8 
9 

B.- OPERACIÓNS DE CAPITAL 
INVERSIÓNS REAIS 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCEIROS 
PASIVOS FINANCEIROS 

 
1.157.697,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
31,390 
0,000 
0,000 
0,000 

 TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 1.157.697,00 31,390 

 TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS 3.688.265,20 100,000 



 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAP. DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN (%) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

A.- OPERACIÓNS CORRENTES 
IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 
TRASFERENCIAS CORRENTES 
INGRESOS PATRIMONIAIS 

 
946.461,17 
165.059,31 
372.129,45 

1.541.705,91 
2.400,00 

 
25.580 
4.460 

10,060 
41,670 
0,070 

 TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 3.027.755,84 81,84 

 
6 
7 
8 
9 

B.- OPERACIÓNS DE CAPITAL 
ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCEIROS 
PASIVOS FINANCEIROS 

 
900,00 

671.344,13 
0,00 
0,00 

 
0,020 

18,140 
0,00 
0,00 

 TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 672.244,16 18,160 

 TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS 3.700.000,00 100,00 

 

2- Aprobar, do mesmo xeito, as bases de execución do orzamento, o cadro persoal e a 

relación de postos de traballo, reservados a persoal funcionario, laboral e eventual, 

tal e como figuran no expediente de tramitación do presuposto no que se inclúen os 

créditos necesarios para o abono das dotacións correspondentes. Todo elo de 

acordo co disposto no art. 126.1 do Real Decreto Lex. 781/1986, de 18 de abril, en 

relación co art. 90 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e que se transcribe a continuación:  

 
 1.- PERSOAL FUNCIONARIO.- 

 
POSTO DE TRABALLO SUBGRUPO SITUACIÓN 

Secretario – Interventor 
Habilitación Estatal 

A1/A2 Propiedade 

Técnico-Medio – (Tesoureiro *) 
Administración Especial 

A2 Propiedade 

Administrativo 
Administración Xeral 

C1 Propiedade 

Administrativo 
Administración Xeral 

C1 Propiedade 

Policía Local 
Administración Especial 

C1 Propiedade 
 (para extinguir)  

 
* En relación coa Tesourería, estarase ao indicado previamente na Memoria e ao que dispoña a Lei 
de Orzamentos Xerais do Estado para 2018. 

 
 2.- PERSOAL LABORAL FIXO/INDEFINIDO.- 
 

POSTO DE TRABALLO OU CARGO NÚMERO DE POSTOS CARACTERÍSTICAS 

Traballador Social 1 Xornada completa 

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local  1 Vacante 

Encargada do P.A.I. 1 Vacante 

Persoal de apoio do P.A.I. 1 Vacante 

Peón 2 Xornada completa 

Encargado de obras e servicios de mantenemento 1 Xornada completa 

Encargada Biblioteca e Secretaria Xulgado 1 Xornada completa 

Oficial de 2ª 1 Xornada completa 

Operario de servizos múltiples 1 Xornada completa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.- PERSOAL LABORAL CONTRATADO (NON FIXO).- 

 

POSTO DE TRABALLO  
OU CARGO 

NÚMERO DE POSTOS CARACTERÍSTICAS 

Auxiliar de axuda a domicilio 2 Xornada completa 

Axente de emprego e 
 desenvolvemento local 

1 A extinguir en caso de 
cubrise como laboral fixo 

Persoal convenio 
 motomba (incendios) 

3 Xornada completa (3 meses) 

Persoal brigada incendios  
(labores de vixilancia e extinción) 

5 Xornada completa (3 meses) 

Persoal do programa denominado 
 Depuemprego 

12 Xornada parcial (4 meses) 

Persoal do P.A.I. 2 A extinguir en caso de  
cubrise como laboral fixo 

Traballador Social  
(agrupación Friol-Guntín) 

1 Xornada completa 

 
4.- PERSOAL EVENTUAL.- Ningún. 

 

O Cadro de persoal laboral temporal poderá ampliarse coas subvencións que este 
Concello poida recibir da Comunidade Autónoma ou de outros organismos públicos para 
financiar ou cofinanciar a contratación de persoal de obras ou de servizos determinados; 
ou ben por necesidades perentorias do servizo. 

 

3- Que se expoña ao público polo prazo de quince hábiles, a efectos de exame 

e presentación de reclamacións, conforme ao establecido no art. 169.1 do 

Real Decreto Lex. 2/2004, de 5 de marzo. 

4- Que no suposto de non presentarse reclamacións,considerarase 

definitivamente aprobado, cumpríndose con posterioridade o trámite da 

súa publicación, resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no 

taboleiro de anuncios do concello, xunto co cadro de persoal e a relación de 

postos de traballo, de acordo co establecido no art. 127 do Real Decreto 

Lex. 781/1986, de 18 de abril e no art. 169 do Real Decreto Lex. 2/2004. 

No caso de presentarse reclamacións, procederase de acordo co previsto 

no devandito artigo, resolvéndose as mesmas polo Pleno do Concello. 

5- Que de conformidade co previsto no art. 169.4 do Real Decreto Lex. 

2/2004, remitirase copia do presuposto á Administración do Estado e da 

Comunidade Autónoma.  

 

Unha vez que se procede á votación, polo Sr. Alcalde, proclamouse o acordo 

adoptado.  

 

Con anterioridade á votación, procedeuse ao turno de intervencións. Comeza coa 

do Sr. Alcalde, que agradece o traballo ao equipo de goberno e aos funcionarios 

que elaboraron a documentación, dedicando mais horas de traballo das debidas, o 

que quere que conste en acta. Di que cumpre coa tramitación esixida na vixente 

lexislación das facendas locais, así como coa estabilidade orzamentaria, polo que 

procede a súa aprobación e trámite de exposición pública. 

 

A continuación a concelleira do Grupo Socialista Sra. Martínez Martínez, expón 

que revisou a documentación, aínda que en dous días non da tempo para moito. 

Pregunta a que se refire a edificación que figura no Anexo de Inversións como 

espacio colaborativo para impulso económico e tecnolóxico do municipio de Friol. 



 
Conclúe dicindo que non están de acordo co xeito de financiación, como dixo no seu 

día o concelleiro Sr. Santos Ramos, entre outras cousas, polo tipo de gravame do 

I.B.I., que foi obxecto da sesión anterior. 

 

O Alcalde responde que se trata do derrubo da edificación onde está actualmente 

o Punto de Atención á Infancia, xa que se trata dun edificio obsoleto. Unha vez 

que se derrube, aproveitarase o espazo do edificio e o solar de ao lado, facendo un 

novo edificio para fins sociais e lúdicos. Para esta actuación, contarase con 

subvención do GDR, concluíndo que se trata de unha edificación independente do 

Centro Sociocultural, cuestión que aclara a petición da concelleira Sra. Martínez 

Martínez.  

 

A concelleira Sra. Martínez Martínez, reitera a postura en contra do seu grupo, 

por estar en desarcordo coa financiación. Cunha breve resposta do Sr. Alcalde, 

cérrase o debate e procédese á votación, no senso anteriormente indicado, 

proclamando seguidamente o Alcalde o acordo adoptado.  

 

5.- ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS Á NATALIDADE.- Dáse conta 

ao Pleno da proposta da Alcaldía referida á ordenanza reguladora das axudas á 

natalidade, que se somete á aprobación do Pleno, en canto órgano competente para 

elo. O Concello considera de interese público o apoio as familias, 

circunscribíndose, dentro do mesmo o fomento da natalidade ou adopción. Este é o 

fundamento e o fin da ordenanza que pretende incentivar os novos nacementos de 

fillos de familias que residan no termo municipal. Na mesma regúlase o réxime 

xurídico do outorgamento de axudas para o fomento da natalidade e da adopción 

neste Concello, coa finalidade de axudar a fixar poboación dentro do termo 

municipal. 

 

Despois da exposición da proposta polo Sr. Alcalde, a concelleira do Grupo 

Socialista Sra. Martínez, di que quere matizar ao respecto un par de cuestións, 

que non lle deu tempo a pasar por rexistro. Refírense ao art. 4 da ordenanza, 

sobre os beneficiarios. No punto a) Os proxenitores, xa sexan casados, parellas de 

feito ou familias mono parentais, que teñan fillos, pensa que debería dicir “que 

vaian ter fillos”. Tampouco está de acordo co disposto no b) “Os adoptantes de 

nenos menores de 5 anos”, considerando que debería modificarse ata os termos 

legais do que se considere menor de idade.  

 

O Sr. Alcalde di que non hai problema en modificar a proposta de ordenanza, nos 

termos propostos pola concelleira do Grupo Socialista, modificando a forma verbal 

no apartado a) e no apartado b), referente aos adoptados, ata 18 anos.  

 

Á vista do actuado, da documentación obrante ao respecto, o Pleno do Concello, en 

votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes (dez votos a favor) ACORDA: 

 



 
- A aprobación inicial da ordenanza. reguladora das axudas á natalidade, 

conforme se transcribe a continuación. 

- En cumprimento do disposto no art. 49 da Lei 7/85, de 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local, que se someta ao trámite de 

información pública no taboleiro de anuncios do concello por un prazo de 

trinta días, contados a partir do seguinte ao da publicación de edicto no 

Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar os 

expedientes e presentar as reclamacións ou suxerencias que estimen 

oportunas, no devandito prazo. 

- Que se dea conta ao Pleno do Concello das reclamacións que se presenten, 

que se resolverán polo mesmo con carácter definitivo. No caso de non 

presentarse, o acordo, ata entón provisional, elevarase a definitivo, sen 

necesidade de novo acordo plenario. 

- Que os acordos definitivos e o texto da ordenanza se publiquen no Boletín 

Oficial da Provincia, para a súa vixencia e posible impugnación xudicial, 

conforme ao previsto nos artigos 49 e 70.2 do Lei reguladora das bases de 

réxime local. 

 
ORDENANZA REGULORA DAS AXUDAS POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN NO CONCELLO DE 
FRIOL.- 
 
Art. 1.- Fundamento.- A presente ordenanza ten o seu fundamento nas competencias que o art. 2 e o 

art. 23.1 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, outorga a este Concello. 
 
O artigo 25 da Lei 7/85, de 2 de abril, establece que os Concellos para a xestión dos seus intereses e no 
ámbito das súas competencias, poden promover toda clase de actividades e contribúan a satisfacer as 
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. O Concello considera de interese público o apoio as 
familias, circunscribíndose, dentro do mesmo o fomento da natalidade ou adopción. Este é o fundamento 
e o fin da presente ordenanza que pretende incentivar os novos nacementos de fillos de familias que 
residan no termo municipal. 
 
Art. 2.- Obxecto.- O obxecto desta ordenanza é a regulación do réxime xurídico do outorgamento de 

axudas para o fomento da natalidade e da adopción neste Concello, coa finalidade de axudar a fixar 
poboación dentro do termo municipal. 
 
Art. 3.- Natureza da axuda.- As axudas que se outorguen conforme á presente ordenanza teñen a 

natureza de subvención directa conforme ao establecido no artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia. 
 
Art. 4.- Beneficiarios.- Serán beneficiarios das subvencións rexidas pola presente ordenanza: 

a) Os proxenitores, xa sexan casados, parellas de feito ou familias mono parentais, que vaian ter 
fillos. 

b) Os adoptantes de nenos menores de 18 anos. 
 
Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, será beneficiario o proxenitor que 
teña a custodia do fillo/a. 
 
Art. 5.- Requisitos para a concesión da subvención.- Dará lugar ao recoñecemento da subvención, 

cada nacemento que teña lugar ou cada adopción que se formalice por los beneficiarios sinalados no 
artigo anterior a partir de 1 de xaneiro de 2019. 
 
Para elo será requisito imprescindible, que residan no Concello con carácter efectivo e acreditados neste 
Concello alomenos dous anos de antiguedade un dos proxenitores, ou adoptantes, no caso de casados 
ou parellas de feito, ou no seu caso de familias monoparentais. Será documento acreditativo o certificado 
de empadroamento e inscrición no padrón de habitantes, así como o libro de familia. 
 

- O menor recién nado ou adoptado, terá que ser empadroado por primeira vez neste concello e 
convivir cos solicitantes no mesmo enderezo. Será documento acreditativo o certificado de 



 
empadroamento e inscrición no padrón de habitantes. No caso de que algún dos proxenitores se 
atope traballado no extranxeiro ou noutra comunidade, non figurando empadroado neste 
concello, deberá acreditalo con copia do correspondente contrato de traballo. 

 
Será requisito para o pago efectivo da axuda, que as persoas beneficiarias sinaladas nos 
apartados anteriores continúen residindo no Concello, e que en todo caso, o recién nado fora 
empadroado por primeira vez no Concello. No caso de adopción, que no prazo dun mes a 
contar dende a resolución xudicial, sexa inscrito no padrón, asimismo no enderezo do 
adoptante. 
 
En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados da patria potestade dos seus 
fillos, ou si a tutela ou garda fora asumida por unha institución pública. 
 
Os beneficiarios deberán atoparse ao corrente dos seus deberes tributarios coa Facenda, coa 
Seguridade Social e co Concello de Friol, cuestión esta última que será comprobada de oficio 
polo propio Concello. 

 
- Os ingresos da unidade familiar non pode superar 3.5 veces o SMI, sinalado para o ano 

correspondente no que se efectúe a solicitude de axuda. 
 
Art. 6.- Coantía das axudas e imputación do gasto.- Cada nacemento que teña lugar, ou cada 

adopción que se formalice cumprindo os requisitos sinalados nesta ordenanza, será obxecto dunha 
axuda de 600€ 
 
Considerarase unidade familiar a formada polo pai, nai, titor de garda e protección do menor e os fillos 
solteiros menores de 25 anos que convivan no enderezo familiar ata a data da solicitude. 
 
Non poderá percibirse máis dunha axuda por nacemento ou adopción. No caso de partos múltiples terase 
dereito a percibir un 100% adicional para cada fillo. No caso de adopción de máis dun menor, terase en 
conta a mesma porcentaxe de incremento. 
 
O Concello anualmente no seu orzamento, como requisito imprescindible, destinará a cantidade a 
conceder por axudas á natalidade. A imputación do gasto realizarase con cargo a esa partida 
orzamentaria específica, que se creará no orzamento xeral do Concello, cuxa existencia vincularase á 
aplicación desta ordenanza na medida en que debe estar previsto no crédito de xeito adecuado e 
suficiente para a súa efectividade. 
 
Non obstante o disposto no apartado anterior, á vista das cifras resultantes, previa a tramitación da 
correspondente modificación orzamentaria, poderá incrementar ou disminuir o importe global e en 
consecuencia, a cantidade a outorgar a cada beneficiario. 
 
Art. 7.- Procedemento de concesión.- As axudas solicitaranse ao Sr. Alcalde – Presidente, e 

presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou polos procedementos previstos na Lei 39/2015, de 1 de 
outubro de procedemento administrativo das administración públicas, dentro dos meses seguintes ao 
nacemento ou adopción. Deberá presentarse conforme ao modelo que figura como anexo na presente 
ordenanza, no que expresamente se declarará que se cumpre con tódolos requisitos establecidos na 
presente ordenanza. 
 

- Xunto coa solicitude deberá presentarse a seguinte documentación: 
 

a) Copia compulsada do DNI, pasaporte ou documento administrativo que acredite a 
identificación do solicitante como beneficiario/a dos proxenitores. 

b) Fotocopia do libro de familia. 
c) Certificado de nacemento do recién nacido expedido polo Rexistro Civil, no caso de 

nacementos. 
d) Copia autenticada da resolución xudicial no caso de adopción. 
e) Certificado de empadroamento dos beneficiarios que acredite a residencia efectiva no 

Concello alomenos dous anos, dun dos proxenitores, así como de inscrición no padrón de 
habitantes dos beneficiarios co recién nacido ou adoptado/a. Indicarase a data de 
empadroamento do recién nacido e a causa de inscrición. Engadirase unha declaración, na 
que conste o compromiso de continuar empadroado durante un ano mais, salvo causas que 
xustificasen o cambio. 

f) Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto certificación negativa de 
Facenda. 

g) Poderán solicitarse xustificantes económicos de tódolos membros da unidade familiar, 
referidos ao período computable: nóminas, contratos de traballo, recibos de pensións ou 
calquera documentación que corresponda a cada caso e xustifique a situación económica. 



 
h) Convenio regulador ou sentencia xudicial de nulidade separación ou divorcio no seu caso. 
i) Certificacións de atoparse ao corrente no cumprimento dos deberes tributarios e coa 

Seguridade Social ou autorización ao órgano municipal competente no seu caso. No 
Concello comprobarase de oficio que os solicitantes están ao corrente no cumprimento dos 
deberes fiscais municipais. 

j) Documentación acreditativa da titularidade da conta bancaria na que se solicita o ingreso da 
axuda. 

k) Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas para a mesma finalidade. 
 
Será instrutor do expediente a Concellería competente en materia de Servizos Sociais. Si a solicitude non 
reúne tódolos requisitos establecidos na convocatoria, o órgano competente requerirá á/ao interesada/o 
para que os subsane no prazo máximo de dez días, indicándolle que se non o fixera aterase por 
desistida/o da súa solicitude, previa resolución que deberá ditarse nos términos previos na lexislación 
reguladora de procedemento administrativo. 
 
A través do instrutor do expediente e unha vez completada a documentación formularase a 
correspondente proposta de resolución, debidamente motivada. As axudas concederanse pola Xunta de 
Goberno Local. As resolución ou acordos de concesión da axuda faranse por orden cronolóxica de 
solicitude soamente poderán ser denegadas polos seguintes motivos: 
 

a) Non cumprir os requisitos establecidos na ordenanza para a concesión da axuda. 
b) Presentar a solicitude fora do prazo establecido na ordenanza. 
c) Estar agotado o crédito orzamentario habilitado na partida para esta finalidade. 
 

- As solicitudes resolveranse no prazo máximo de 3 meses a contar dende a data de presentación 
da solicitude. O vencemento do prazo máximo sin que se houbera notificado a resolución 
lexítima aos interesados para entender desestimado a solicitude de concesión por silencio 
administrativo. 

 
Art. 8.- Abono das Axudas.- O pago da axuda concedida efectuarase do seguinte xeito:  

 
a) Un pagamento do 75% da axuda concedida mediante transferencia bancaria á conta que 

indicara o beneficiario da solicitude, dentro do mes seguinte á data de concesión da axuda. 
b) Un pagamento do 25% da axuda cando se acredite a residencia efectiva de un ano desde o 

nacemento ou adopción. 
 
Art. 9.- Compatibilidade das axudas.- As presentes axudas serán compatibles con calquera outra 

establecida polas Administracións Públicas ou calquera dos seus organismos. 
 
Art. 10.- Deberes dos beneficiarios.- A presentación de solicitude polos beneficiarios supón a 

aceptación incondicional das bases. 
 
Os beneficiarios quedan obrigados a comunicar ao Concello calquera circunstancia que modifique os 
requisitos para obter a subvención. Os beneficiarios están obrigados a reintegrar a axuda concedida 
cando se incumpran os requisitos para a súa concesión establecidos nas presentes bases. 
 
Art.11.- Responsabilidades.- Calquera falsidade que se detecte dará lugar ao non recoñecemento da 

axuda, ou no seu caso de ter percibida xa a mesma, á devolución cos intereses legais correspondentes, 
independentemente das responsabilidades administrativas, civís ou penais que se puideran esixir. 
 
Art.12.- Reintegro das Axudas.- O incumprimento dos requisitos establecidos nas presentes bases 

conleva o reintegro das axudas concedidas. No caso de non cumprir co disposto, no referente a 
permanecer un ano mais empradroado, desde o nacemento ou adopción, dará lugar ao reintegro da 
axuda. No caso de causas xustificadas para elo, o reintegro limitarase ao 50% da axuda concedida. 
 
O réxime xurídico do reintegro das axudas, será o establecido no Título II da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia. 
 
Art. 13.- Infraccións e Sancións.- Serán as establecidas nos artigos 52 e seguintes da Lei 38/2003, de 

17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
Art. 14.- Réxime Xurídico.- A normativa que regula a concesión das axudas á natalidade, no que non 

estea previsto nestas bases, será a establecida na Lei 9/2015, de 1 de outubro de procedemento 
administrativo común, na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no Real Decreto 
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Subvencións, así como na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 



 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Durante o exercicio 2019, tomaranse en consideración os nados dende o 1 de xaneiro ao 31 de 
decembro de 2019, aos efectos da súa consideración como beneficiarios das axudas contempladas. En 
todo caso, deberá esperarse a que conclúa a tramitación do expediente de aprobación da ordenanza, de 
conformidade coa normativa de aplicación, para o devengo da axuda, no caso de que o nacemento ou 
adopción fose de data anterior á conclusión do mesmo.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

A presenta ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno do Concello, entrará en vigor, unha vez publicado 
o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e transcurra o prazo previsto no artígo 62.2 da 
Lei 7/85, de 2 de abril, por remisión do disposto no artigo 70.2 do devandito texto legal, permanecendo en 
vigor ata a súa modificación ou derogación expresa. 
 

ANEXO I 

 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA O FOMENTO DA NATALIDADE NO CONCELLO DE FRIOL 

 
SOLICITANTE 
 

Nome e Apelidos D.N.I. Teléfono 

   

 
DIRECCION PARA NOTIFICACIÓNS 
 

Rúa/lugar Número Parroquia Correo Electronico 

    

 
DATOS DO FILLO 
 

Nome e Apelidos Data de nacemento 

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ADXUNTA: 
 

- Copia compulsada de DNI, pasaporte ou documento administrativo que acredite a identificación 
do solicitante como beneficiario/a dos proxenitores. 

- Fotocopia do libro de familia. 
- Certificado de nacemento do recién nado expedido polo Rexistro Civil 
- Copia compulsada da resolución xudicial no caso de adopción. 
- Certificado de empadroamento dos beneficiarios que acredite a residencia efectiva no Concello 

durante alomenos dous anos dun dos proxenitores, así como de inscrición padroal dos 
beneficiarios co recién nacido ou adoptado, indicando a data de empadroamento do recién 
nacido e a causa de inscripción. Engadirase unha declaración, na que conste o compromiso de 
continuar empadroado durante un ano mais, salvo causas que xustificasen o cambio. 

- Fotocopia da declaración da última declaración da renda ou no seu defecto certificado negativo 
de Facenda. 

- Convenio regulador ou sentencia xudicial de nulidade, separación ou divorcio no seu caso. 
- Certificación de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 

Social ou autorización do órgano municipal competente no seu caso. O Concello comprobará de 
oficio que os solicitantes están ao corrente no cumprimento dos deberes fiscais municipais. 

- Documentación acreditativa da titularidade da conta bancaria na que se solicita o ingreso da 
axuda. 

- Declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas para a mesma finalidade. 
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE 

 
Que cumpre con tódolos requisitos establecidos na Ordenanza Municipal do Concello de Friol, 
reguladora da concesión de axudas para o fomento da natalidade do Concello de Friol, aprobada 
polo Pleno do Concello, para poder obter as axudas reguladas na mesma. 
 
Friol, a ___ de ______ de 20__ 

 

Unha vez que se procede á votación, polo Sr. Alcalde, proclamouse o acordo 

adoptado.  



 
 

6.- ORDENANZA REGULADORA PARA CONCENTRACIÓN DE FINCAS 

RÚSTICAS DESTINADAS A USO AGRÍCOLA E GANDEIRO.- Dáse conta ao 

Pleno da proposta da Alcaldía referida á ordenanza reguladora das axudas á 

concentración de fincas rústicas destinadas a uso agrícola e gandeiro, que se 

somete á aprobación do Pleno, en canto órgano competente para elo. O Concello 

considera de interese público apoiar ao sector primario, agrícola e gandeiro, para 

mellorar os custes de produción e unha maior rendabilidade, en orde á disminución 

do minifundismo, incentivando a concentración de fincas rústicas destinadas ao 

uso agrario para a potenciación do sector, mediante axudas económicas destinadas 

a favorecer a produción, contribuíndo a mellorar a calidade de vida dun sector que 

non da arrancado, intentar que as explotacións sexan mais rendibles.  

 

A concelleira do Grupo Socialista Sra. Martínez Martínez, comeza a súa exposición 

dicindo que viu os orzamentos da Xunta, nos que non hai cartos destinados ás 

parcelarias, cando se trata de unha competencia das Comunidades Autónomas.  

 

Aínda que non considera que sexa competencia do Concello, están de acordo coa 

proposta e votarán a favor da mesma.  

 

O Sr. Alcalde responde que a concelleira está de acordo co exposto pola 

concelleira, poñendo de manifesto, entre outras cuestións, o gasto sanitario da 

Deputación, en relación coas explotacións de porcino. Despois dun cruce de 

intervencións ao respecto, sométese a proposta a votación.  

 

Á vista do actuado, da documentación obrante no expediente, o Pleno do Concello, 

en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes (dez votos a favor) 

ACORDA: 

 

- A aprobación inicial da Ordenanza Reguladora das Axudas Concentración de 

Fincas Rústicas destinadas a uso agrícola e gandeiro, conforme se 

transcribe a continuación. 

- En cumprimento do disposto no art. 49 da Lei 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases de Réxime Local, que se someta ao trámite de 

información pública no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo de 

trinta días, contados a partir do seguinte ao da publicación de edicto no 

Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar os 

expedientes e presentar as reclamacións ou suxerencias que estimen 

oportunas, no devandito prazo. 

- Que se dea conta ao Pleno do Concello das reclamacións que se presenten, 

que se resolverán polo mesmo con carácter definitivo. No caso de non 

presentarse, o acordo, ata entón provisional, elevarase a definitivo, sen 

necesidade de novo acordo plenario. 

- Que os acordos definitivos e o texto da ordenanza se publiquen no Boletín 

Oficial da Provincia, para a súa vixencia e posible impugnación xudicial, 



 
conforme ao previsto nos artigos 49 e 70.2 da Lei Reguladora das Bases de 

Réxime Local. 

ORDENANZA REGULADORA DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA 
CONCENTRACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS DESTINADAS A USO AGRÍCOLA OU GANDEIRO.-  

1.- Obxecto.- É obxecto da presente convocatoria apoiar ao sector primario, agrícola e gandeiro, para 

mellorar os custes de produción e unha maior rentabilidade, en orde á disminución do minifundismo, 
incentivando a concentración de fincas rústicas destinadas ao uso agrario para a potenciación do sector, 
mediante axudas económicas destinadas a favorecer a produción, contribuíndo a mellorar a calidade de 
vida dos habitantes do Concello. 

2.- Requisitos xerais para acceder a convocatoria.- Considerase gasto de investimento, o importe das 

escrituras notariais da permuta de fincas rústicas destinadas a uso agrario ou gandeiro. En ningún caso 
se considerará como gasto de investimento, outro que non sexa o importe da escritura pública na que se 
formalice a operación.  

3.- Liña de subvención.- O feito subvencionable, será a concentración da propiedade destinada ao uso 

agrario ou gandeiro, considerando elo como unha medida de apoio ao sector primario.  

Segundo o disposto na Lei de subvencións de Galicia, terán a consideración de beneficiarios a persoa 
que realice a actividade que fundamentou o seu outorgamento, o que se atope na situación que lexitima 
a súa concesión.  
 
Poderán ser beneficiarias destas axudas os propietarios de terreos de natureza rústica, que mediante 
operación de segregación ou permuta, concentren a propiedade de natureza rústica, previo cumprimento 
dos requisitos legais para elo.  
 
Poderá ser beneficiario a axuda as persoas física, xurídicas, sociedades civís, sociedades de 
responsabilidade limitada, cooperativa de traballo asociado, cooperativas e sociedade laboral (limitada o 
anónima), as comunidades de bens, ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio 
separado, que aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo o obxecto da subvención, 
ou se atopen na situación que motiva a súa concesión. 
 
4.- Contía das subvencións.- En función dos custes notariais da operación de permuta, e do e do 

crédito establecido na partida orzamentaria correspondente do Orzamento Xeral Municipal procederase a 
conceder a subvención polo importe máximo do 50% do devandito importe. No caso de concurrencia de 
outras axudas, minorarase proporcionalmente o importe. O concello realizará este gasto con cargo á 
partida orzamentaria específica para elo, que se contemplará nos orzamentos, cuxa existencia se 
vinculará á aplicación da ordenanza, na medida en que debe estar previsto no crédito axeitado e 
suficiente para a súa efectividade. O concello, á vista das cifras resultantes, previa a tramitación da 
modificación orzamentaria, poderá incrementar ou disminuir o importe legal e en consecuencia a 
cantidade a outorgar a cada beneficiario. Non poderá satisfacerse a axuda, sen que se dispoña da 
consignación para elo.  

 

5.- Documentación xeral.- Xunto coa instancia-solicitude, en modelo normalizado, deberá presentarse a 

siguiente documentación: 
  

1) Fotocopia do D.N.I. ou C.I.F. 
2) Breve memoria explicativa das operacións realizadas en orde á concentración de fincas rústicas. 

No caso que, de conformidade co disposto na vixente lexislación urbanística, as operacións 
realizadas precisen de autorización ou licenza municipal, será requisito imprescindible a 
obtención previa da mesma. 

3) A escritura pública na que se formalice a operación, acompañada de documentos xustificativos 
do gasto e facturas reais. 

4) Xustificante de axudas ou subvencións obtidas e/ou solicitadas a outras administracións 
públicas para a mesma actuación, ou declaración ao respecto da inexistencia das mesmas.  

5) Certificacións acreditativas de que se atopa ao corrente nas súas obrigas fiscais e coa 
Seguridade Social ou tener concedido aprazamento. 

6) Calquera outra documentación que se considere necesaria para a correcta valoración do 
expediente de solicitude de subvención. 
 

6.- Órganos competentes e presentación de solicitudes.- As solicitudes presentaranse no Rexistro 

Xeneral de Concello de Friol, ou por calquera dos medios admitidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de 
Procedemento Administrativo das Administracións Públicas.  



 
As solicitudes irán dirixidas ao. Alcalde-Presidente, sendo órgano competente para a resolución será, con 
carácter xeral, a Xunta de Goberno Local. 
 

7.- Tramitación.- O expediente tramitarase polos Servizos Técnicos Municipais, unha vez que os/as 

solicitantes presenten a documentación esixida para acceder á axuda obxecto da presente ordenanza.  

A unidade tramitadora poderá solicitar documentación complementaria e facer as comprobacións que 
sexan necesarias para a súa proposta de resolución. A solicitude de documentación non interromperá o 
cómputo de prazos. Entenderase que os interesados desisten da súa pretensión cando non aporten no 
prazo a documentación solicitada que sexa esencial para a resolución. 

A Administración terá a facultade de interpretación do presente documento fronte ás posibles dúbidas 
que puideran xurdir na súa aplicación. 

 

8.- Resolución e notificación.- A Resolución que acorde a concesión ou denegación da subvención 

solicitada ditarase pola Xunta de Goberno, por orde cronolóxica de solicitude. Denegarase no caso de 
non cumprir os requisitos establecidos na ordenanza para a concesión da axuda, ou estar esgotado o 
crédito orzamentario habilitado na partida para esa finalidade. No caso de quedar acreditado o dereito á 
mesma, outorgarase unha vez aprobada modificación de créditos que habilite o crédito correspondente, 
polo Pleno do Concello, en canto órgano competente.  

9.- Réxime xurídico.- A normativa que regula a concesión de estas axudas, no que non estea previsto 

nas bases, será a establecida na Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común, 
na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, así como no Regulamento Xeral de 
Subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia.  

10.- Disposición transitoria.- Durante o exercicio de 2019, serán subvencionables as operacións que se 

leven a cabo a partir do 1 de xaneiro de 2019, supeditado non obstante, ao resultado do transcurso do 
prazo de información pública da presente ordenanza.  

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Contra este acordo cabe interpoñer Recurso Potestativo de Reposición no prazo dun mes perante o 
mesmo órgano que o ditou, ou pode ser impugnado directamente interpoñendo Recurso Contencioso 
Administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da 
Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día siguiente á da súa 
publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición 
Contencioso-Administrativa. 

 
 
ANEXO I 
 
SOLICITUDE DE AXUDA PARA CONCENTRACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS DESTINADAS A USO 
AGRÍCOLA OU GANDEIRO.-  

 
SOLICITANTE 
 

Nome e Apelidos D.N.I. Teléfono 

   

 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓNS 
 

Rúa/lugar Número Parroquia Correo Electronico 

    

 
DATOS  
 

  

  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ADXUNTA: 

 
- Fotocopia do D.N.I. ou C.I.F. 
- Breve memoria explicativa das operacións realizadas en orde á concentración de fincas rústicas. 

No caso que, de conformidade co disposto na vixente lexislación urbanística, as operacións 
realizadas precisen de autorización ou licenza municipal, será requisito imprescindible a 
obtención previa da mesma,  



 
- A escritura pública na que se formalice a operación, acompañada de documentos xustificativos 

do gasto e facturas reais. 
- Xustificante de axudas ou subvencións obtidas e/ou solicitadas a outras administracións 

públicas para a mesma actuación, ou declaración ao respecto da inexistencia das mesmas. 
- Certificacións acreditativas de que se atopa ao corrente nas suas obligas fiscais e coa 

Seguridade Social ou tener concedido aprazamento. 
- Calquera outra documentación que se considere necesaria para a correcta valoración do 

expediente de solicitude de subvención. 
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE 
 

Que cumpre con tódolos requisitos establecidos na Ordenanza Municipal do Concello de Friol, reguladora 
da concesión de axudas para concentración de fincas rústicas destinadas a uso agrícola ou gandeiro, do 
conccello de Friol, aprobada polo Pleno do Concello, para poder obter as axudas reguladas na mesma. 
 

Friol, a __ de _____ de 20__ 

 

Conforme ao disposto á normativa de aplicación de protección de datos de 

carácter persoal, os contidos tratados de xeito confidencial, poderán ser 

incorporados aos ficheiros do Concello de Friol, relacionados con este trámite, coa 

finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e 

consultas que inicie o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá 

exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición 

comunicándollo mediante escrito que deberá presentar no rexistro xeral do 

Concello. 

 

Unha vez que se procede á votación, polo Sr. Alcalde, proclamouse o acordo 

adoptado.  

 

E non habendo mais asuntos que tratar na orde do día, polo Sr. Alcalde, levántase 

a sesión, sendo as trece horas e trinta e cinco minutos da data ao principio 

indicada, do que eu Secretario do Concello, redacto acta e dou fe. 


