
DON JULIO GONZÁLEZ CASANOVA, SECRETARIO DO CONCELLO 
DE FRIOL, PROVINCIA DE LUGO,

C E R T I  F  I  C O: Que o  borrador  da acta  da sesión Ordinaria 
celebrada polo Pleno do Concello o día vinte e tres de marzo do ano 
dous mil dezaoito, copiado literalmente, dí:

“No Salón de Actos da Casa do Concello, ás trece horas e trinta minutos do vinte e tres de 
marzo  de  dous  mil  dezaoito,  reuníronse  en  sesión  ordinaria  (á  que  foron  previamente 
convocados)  baixo  a  presidencia  do  Sr.  Alcalde  Don  José  Ángel  Santos  Sánchez,  os 
concelleiros Don Mauro Faustino Mourín González, Dona María Isabel García Pacín, 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 Álvaro Santos Ramos,  
Don José Antonio Barreiro Villar e Dona María de los Ángeles Martínez Martínez. 

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

Unha vez aberto o acto polo Sr. Alcalde, o Sr. Alcalde pide disculpas por anticipado, xa que 
non  se  atopa  ben,  e  prega  disculpen  posibles  erros.  Seguidamente  dalle  a  noraboa  á 
concelleira do Grupo Socialista polo seu nomeamento como portavoz do Grupo. 

Ponse de manifesto que segundo a periodicidade establecida, a celebración da sesión ao 
coincidir no día de Xoves Santo correspondería convocala para o día anterior. Non obstante, 
por coincidir na Semana Santa e por se concelleiros ou funcionarios aproveitaban as datas 
para desprazarse, consensuouse co portavoz do Grupo Socialista o adianto duns días da 
celebración  da  sesión.  De  conformidade  co  acordo  no  seu  día  adoptado  polo  Pleno  do 
Concello, coa data 19 de marzo, decretouse a convocatoria da sesión ordinaria para o día 23 
de marzo. 

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 oito de 
decembro de  2017,  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  ACORDA prestar 
aprobación ao borrador da acta da sesión ordinaria celebrada o vinte e oito de decembro de 
2017, proclamando o Sr. Alcalde o acordo adoptado.

2.- ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- Dáse conta ao Pleno do Concello do 
escrito presentado polo Grupo Municipal Socialista, no que comunican que a partires do 23 
de marzo do actual, será voceira do Grupo a concelleira Dona Ángeles Martínez Martínez, 
actuando os demais concelleiros como viceportavoces. 

En cumprimento do establecido na lexislación reguladora de réxime local,  dáse conta ao 
Pleno do Concello, na primeira sesión que se celebra, aos efectos oportunos. 

3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dáse conta ao Pleno do expediente 
de modificación de créditos núm 2/2018 do estado de gastos do actual exercicio (primeiro da 
competencia do Pleno) polo importe de 25.157,59€, para atender aos gastos detallados no 
expediente, a cargo da Corporación, empregando como recursos transferencias de créditos. 
As transferencias de crédito  propostas,  modifican o  Orzamento de Gastos,  sen alterar  a 
contía  total  do  mesmo,  e  imputando  o  importe  total  ou  parcial  dun  crédito  a  outras 
aplicacións orzamentarias con diferente vinculación xurídica. Todo elo co obxecto de atender 
ás necesidades que se indican na memoria obrante no expediente. 

Sinatura non requerida.
Asinado á marxe dixitalmente



Á vista do actuado e da documentación obrante no expediente, do disposto na lexislación 
aplicable ao respecto (Real Decreto lexislativo 2/2002, de 5 de marzo polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais), proponse a adopción do acordo de 
aprobación polo Pleno do Concello,  en canto órgano competente.  Logo da exposición da 
proposta  polo  Sr.  Alcalde,  e  sen  que  polos  señores  concelleiros  se  desexen  facer 
intervencións ao respecto, procedeuse á votación. O Pleno do Concello, en votación ordinaria 
e por unanimidade ACORDA:

Prestar aprobación á proposta de modificación de créditos, coas cantidades que deben ser 
aplicadas ás aplicacións orzamentarias do estado de gastos que se reflicten no expediente. 
Como consecuencia da subvención contemplada para Asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer e outras demencias de Lugo (AFALU), modíficase o Anexo da Base 13º das 
Bases de Execución do Orzamento aprobado polo Pleno, engadindo a incluída no presente 
expediente en dito Anexo. 

Que se continúe coa súa tramitación, cumprindo o trámite de información pública, a efectos 
de exame e presentación de reclamacións, por un prazo de quince días, mediante inserción 
de edictos no Taboleiro de anuncios e no Boletín Oficial da Provincia.

Que de non presentarse reclamacións no período de exposición ao público,  entenderase 
definitivamente  aprobado  o  acordo  ata  entón  provisional.  No  caso  de  presentarse, 
resolveranse polo Pleno. 

Unha vez aprobado definitivamente o expediente de modificación de créditos, publicarase no 
Boletín  Oficial  da  Provincia  o  resume do Estado de  Gastos  por  capítulos do presuposto,  
resultante das modificacións propostas.

Unha vez que se procede á votación,  no senso anteriormente indicado,  polo Sr.  Alcalde 
procedeuse á proclamación do acordo adoptado.

4.-  DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO NA PARROQUIA DE VILAFIZ.- Por  Don Ángel  Real 
Varela preséntase solicitude de desafectación de un tramo do camiño na parroquia de Vilafiz. 
Di que actualmente arredor da súa finca “chousa de baixo”, existen dous camiños. Un deles, 
ten un uso case exclusivamente  privativo,  xa que se utiliza unicamente para acceder  á 
vivenda que ten na finca e non da acceso directo a ningunha outra finca do concello de Friol.  
Engade  que  os  propietarios  de  outras  fincas  ubicadas  no  concello  de  Lugo  acceden  ás 
mesmas desde e estrada LU-2923, case sempre polo camiño que se localiza ao sureste da 
súa  finca,  xa  que  o  que  atravesa  a  súa  propiedade  é  menos  transitable.  Engade  que 
realizará  unha  mellora  no  camiño  1,  consistente  na  explanación  mellorada  de  unha 
plataforma de 5 metros, escavando cunetas a ambos lados e reafirmándoo co aporte de 
unha capa de 0,2 metros de zahorra compactada.  Acompaña memoria da desafectación 
(elaborada polo técnico José González Aquino) e copia da escritura de propiedade, solicita 
que se desafecte o camiño 2(desde o punto 2 ao 4) de 500 metros de largo e 5 metros de  
ancho, que ocupa unha superficie de 2.500 m² no concello de Friol. Di que coa mesma se 
satisface  o  interese  xeral,  xa  que  o  Concello  deixaría  de  ter  a  responsabilidade  do 
mantemento dun camiño que ten un uso case privativo, e que non reúne as condicións de 
seguridade óptimas debido a que o seu trazado, o firme é irregular  e está anegado e o 
Concello debería realizar unha inversión para que sexa seguro e funcional. 

O camiño figura no Inventario de Bens Municipais co número de orde dentro do Inventario 
1150, que chega ao límite do termo municipal, continuando no concello de Lugo. O tramo no 
que se solicita desafección e permuta é de 500 metros aproximadamente.

Ao respecto da solicitude, emitiuse informe técnico coa data 26 de febreiro, no que se di que 
na documentación técnica se analizan dous camiños que parten ambos da estrada LU-2923, 
en diversos puntos quilométricos e conflúen no mesmo punto, continuando a partir de este 
fora dos  límites  do concello  de Friol,  polo  concello  de  Lugo.  Os  camiños  de titularidade 
municipal correspóndense cos núm. 1150 e 1151. Dique no que se refire a circunstancias de 
índole urbanística,  si que se trata de solo rústico,  e no art.  37 da Lei  2/2016, de 10 de  
febreiro,  prohibe  en  solo  rústico  a  apertura  de  camiños  que  non  estean  expresamente 
contemplados no planeamento urbanístico ou nos instrumentos de ordenación do territorio. 
Aos efectos anteriores, considera que a actuación que conleva a desafección de un camiño e 
a mellora de  outro  non deberá supor  a  apertura dun novo camiño nin  a  ampliación  do 
existentes, e non deberán demolerse os muros tradicionais existentes.



No  que  se  refire  á  xustificación  da  desafectación,  considera  que  pode  tramitarse  o 
expediente,  de  alteración  da  cualificación  xurídica,  no  que  deberá  acreditarse  a  súa 
oportunidade  e  legalidade.  Conclúe  dicindo  que  o  expediente  deberá  condicionarse  ao 
mantemento íntegro da arquitectura tradicional do entorno, incluíndo a totalidade de muros 
tradicionais.  Conclúe o  informe dicindo que se ben as actuacións  afectan unicamente  a 
terreos  incluídos  no  concello  de  Friol,  habida  conta  de  que  ambos  camiños  teñen 
continuidade no termo municipal de Lugo, procedería notificar aos órganos competentes de 
dito concello por si puidera afectar aos seus intereses. 

Coa data 14 de marzo do actual, emítese informe por Secretaría. No mesmo, ademais de 
outras consideracións xurídicas, refírese á proposta presentada, no senso de que a cambio 
da  desafectación  do  camiño  2,  realizará  unha  mellora  no  camiño  1,  consistente  na 
explanación mellorada de unha plataforma de 5 metros, escavando cunetas a ambos lados e 
reafirmándoo  co  aporte  de  unha  capa  de  0,2  metros  de  zahorra  compactada.  Inclúe 
valoración do camiño e das obras, suponse que a efectos de acreditar a equivalencia de 
valores. Ao respecto faise constar, que segundo o disposto no art. 112 do Regulamento de 
Bens, a permuta soamente poderá facerse con outros bens de carácter inmobiliario, previo 
expediente no que se acredite a necesidade de efectuala e que a diferencia de valor entre os 
bens  a  permutar  nos  sexa  superior  ao  40%  do  que  o  teña  maior.  Polo  tanto,  esta 
circunstancia deberá poñerse de manifesto previamente á adopción de calquera resolución, 
ao solicitante, xa que non procederá a permuta de terreos con actuacións de mellora de 
outro  camiño,  senón  a  enaxenación  en  canto  parcelas  sobrantes,  de  conformidade  co 
disposto na normativa de aplicación, 

Unha vez posto de manifesto ao interesado, por Don Ángel Real Varela, presentouse novo 
escrito no que se adapta a súa solicitude ao disposto no informe de Secretaría, no senso de 
que  con  independencia  da  actuación  de  mellora  do  camiño,  asumirá  os  gastos  que 
correspondan para adquirir e integrar a citada superficie na súa finca “Chousa de Abaixo”.

Proponse ao Pleno a desafectación do tramo de camiño a que fai referencia a documentación 
presentada, na que debe acreditarse a súa oportunidade e legalidade, nos seguintes termos: 

Desafectar como ben de uso público o tramo do camiño citado con anterioridade ao que fai 
referencia  a  documentación  técnica  presentada,  identificado  no  Inventario  de  Bens 
Municipais co núm. 1150, que discurre entre as parcelas castastrais 2702A36700550000QF e 
2702A36700560000QM chegando ao límite do termo municipal e continúa no concello de 
Lugo,  conforme á  documentación técnica  elaborada polo  enxeñeiro  técnico  forestal  José 
González Aquino, así como do escrito presentado con posterioridade ao trámite de audiencia 
concedido.

O expediente no que se procede á desafectación do camiño 1150 e mellora do 1151, non 
pode supor a apertura de novos camiños nin a ampliación dos existentes. Condicionarase ao 
mantemento íntegro da arquitectura tradicional do entorno, incluíndo a totalidade de muros 
tradicionais.

Que de conformidade co disposto na normativa de aplicación o presente acordo, en canto 
aprobación inicial da desafectación do camiño, así como o expediente do que trae razón, se 
someta ao trámite de exposición pública polo prazo de un mes, que se contará a partir do 
día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de exame e 
presentación de reclamacións.

Poñer de manifesto o expediente ao Concello de Lugo, en trámite de audiencia, para que 
durante o prazo de exposición pública poida presentar as alegacións e documentación ao 
respecto que estime conveniente.

Que no caso de non presentarse alegacións ou reclamacións no devandito prazo, o acordo 
ata  entón  provisional  entenderase  definitivamente  aprobado.  No  caso  de  presentarse 
reclamacións, resolveranse polo Pleno.

Unha vez aprobado definitivamente o expediente de desafección, a superficie resultante da 
parcela  patrimonial  (unha  vez  desafectada)  enaxenarase  en  canto  parcela  sobrante,  de 
conformidade co previsto no Regulamento de Bens das Entidades Locais, segundo valoración 
técnica na que se acredite de un xeito fehaciente o seu xustiprezo.

Dar  conta  do  expediente  ao  órgano  correspondente  da  Comunidade  Autónoma,  de 
conformidade co previsto no art. 109 do Regulamento de Bens das Entidades Locais. 



Unha vez exposta a  proposta, é a vista de que polos señores concelleiros non se desexan 
facer intervencións ao respecto, o Pleno do Concello, en votación ordinaria e por oito votos a 
favor  (do  Alcalde  e  dos  concelleiros  do  Grupo  Popular)  e  tres  votos  abstencións  (dos 
concelleiros do Grupo Socialista)  e  polo  tanto  co  quórum da maioría  absoluta  legal  dos 
membros da corporación ACORDA:

- Desafectar como ben de uso público o tramo do camiño citado con anterioridade ao 
que fai referencia a documentación técnica presentada, identificado no Inventario de 
Bens  Municipais  co  núm.  1150,  que  discurre  entre  as  parcelas  castastrais 
2702A36700550000QF  e  2702A36700560000QM  chegando  ao  límite  do  termo 
municipal  e  continúa  no  concello  de  Lugo,  conforme  á  documentación  técnica 
elaborada polo Enxeñeiro Técnico Forestal Don José González Aquino, así como do 
escrito presentado con posterioridade ao trámite de audiencia concedido.

- O expediente no que se procede á desafectación do camiño 1150 e mellora do 1151, 
non  pode  supor  a  apertura  de  novos  camiños  nin  a  ampliación  dos  existentes. 
Condicionarase  ao  mantemento  íntegro  da  arquitectura  tradicional  do  entorno, 
incluíndo a totalidade de muros tradicionais.

- Que de conformidade co disposto na normativa de aplicación o presente acordo, en 
canto aprobación inicial da desafectación do camiño, así como o expediente do que 
trae razón, se someta ao trámite de exposición pública polo prazo de un mes, que se 
contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,  
a efectos de exame e presentación de reclamacións.

- Poñer de manifesto o expediente ao Concello de Lugo, en trámite de audiencia, para 
que  durante  o  prazo  de  exposición  pública  poida  presentar  as  alegacións  e 
documentación ao respecto que estime conveniente.

- Que no caso de non presentarse alegacións ou reclamacións no devandito prazo, o 
acordo  ata  entón  provisional  entenderase  definitivamente  aprobado.  No  caso de 
presentarse reclamacións, resolveranse polo Pleno.

- Unha  vez  aprobado  definitivamente  o  expediente  de  desafección,  a  superficie 
resultante  da  parcela  patrimonial  (unha  vez  desafectada)  enaxenarase  en  canto 
parcela  sobrante,  de  conformidade  co  previsto  no  Regulamento  de  Bens  das 
Entidades  Locais,  segundo  valoración  técnica  na  que  se  acredite  de  un  xeito 
fehaciente o seu xustiprezo.

- Dar conta do expediente ao órgano correspondente da Comunidade Autónoma, de 
conformidade co previsto no art. 109 do Regulamento de Bens das Entidades Locais. 

Unha vez que se procede á votación,  no senso anteriormente indicado,  polo Sr.  Alcalde 
procedeuse á proclamación do acordo adoptado.

Neste intre abandona o Salón de Sesións o concelleiro Sr. Mourín González.

5.-  MODIFICACION  INVENTARIO  DE  BENS  EN  RELACIÓN  COA  ACREDITACIÓN  DA 
EXISTENCIA  DE  UN  CAMIÑO  PÚBLICO  QUE  ATRAVESARA  O  RÍO  NARLA,  EN 
VILAPEDRE.- Dáse conta ao Pleno do expediente incoado á vista do escrito presentado por 
Don Mauro Faustino Mourín González, no senso se que se realicen os trámites e xestións 
necesarias para proceder á modificación do Inventario Municipal de Camiños, a efectos de 
acreditar a existencia de un camiño público que atravesa o río Narla entre o punto B do 
camiño 853 do Inventario ao Sur e o punto B do camiño 511 ao Norte. 

Á  vista  das  consideracións  expostas,  do  informe  técnico  emitido  e  da  documentación 
obrante nas oficinas municipais, a Xunta de Goberno, na sesión celebrada o 5 de decembro 
de 2016, acordou a incoación de expediente de investigación en relación devandito camiño, 
de conformidade co disposto no art. 281 da Lei 5/97, de 22 de xullo de administración local 
de Galicia e no art. 44. e seguintes do Real Decreto 1372/86, de 13 de xuño, polo que se  
aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais. Do citado acordo deuse traslado á 
Xefatura Territorial da Consellería de Facenda, así como á Delegación Provincial do Ministerio 
de Economía e Facenda, publicándose edicto no Boletín Oficial da Provincia núm. 288 de 17 
decembro de 2016. 

Pola Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, da Consellería de Facenda, remitiuse escrito 
no que se di que consultado o Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma 
non  consta  ningún  bens  que  poida  ser  confundido  ou  afectado  polos  pronunciamentos 
suceptibles de adoptar  no curso do procedemento incoado. Conclúe dicindo que elo non 
implica ausencia ou renuncia de dereitos por parte de esa administración, para o caso da 
súa posterior identificación. 



Coa data 5 de abril de 2017, ditouse resolución do instrutor do expediente de investigación,  
ordeando a apertura dun período de proba, promovendo información testifical e declaración 
pericial. Ademais, concluída a proba testifical, realizarase un recoñecemento con declaración 
pericial  ao  respecto.  Presentouse  escrito,  solicitando  que  ademáis  dos  propostos  polo 
instrutor, se tome declaración a mais testemuñas, en orde a un maior esclarecemento dos 
feitos, polo que se ditou nova resolución ao respecto coa data 24 de abril. 

Coa data de 3 de maio declaran as testemuñas citadas polo Concello, realizándose unha 
proba pericial, á que asiste o arquitecto Sr. López Vázquez. Con posterioridade procédese á 
valoración das probas polos servizos da corporación. Conclúe dicindo que “existe un trazado 
reconocible del camino tanto en la parte norte como en la parte sur, en malas condiciones y 
con maleza. El límite lo configuran, según los tramos, muros de fábrica o tierra y arbolado.  
En el  cruce del río quedan trazas de un paso tradicional,  conformado por elementos de 
cantería, actualmente en mal estado”.

Como  conclusión,  dise  que  examinadas as  probas  practicadas  e  a  documentación 
consultada, atopáronse datos que poden acreditar o uso público do camiño que non figura 
no Inventario de Bens, polo que se debería proceder á sua modificación en orde á inclusión 
do mesmo. Con posterioridade, en cumprimento do disposto polo instrutor, de conformidade 
co establecido no at. 71 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, púxose de manifesto o expediente 
polo prazo de dez días para que a persoas que solicitou a iniciación do expedinte, en orde a 
que poidera alegar o que estimen conveniente ao seu dereito. No prazo concedido ao efecto,  
nin compareceu, nin presentou documentación ao alegacións. 

Á vista da documentación obrante no expediente, do informe emitido por Secretaría, a Xunta 
de Goberno, na sesión do 22 de xaneiro do actual, acordou: 

- Declarar concluso o expediente de investigación incoado en relación co tramo do 
camiño que público que atravesa o rio Narla entre o punto B do camiño 853 do 
Inventario ao Sur e o punto B do camiño 511 ao Norte. 

- Á vista das conclusións obtidas, que e atoparon datos que acreditan o carácter de 
dominio  público  do  camiño  obxecto  do  expediente,  procede  a  rectificación  do 
inventario incluíndo no mesmo o devandito camiño público que atravesa o rio Narla 
entre o punto B do camiño 853 do Inventario ao Sur e o punto B do camiño 511 ao 
Norte. 

- Elevar o presente acordo ao Pleno do Concello, en canto órgano competente para a 
adopción das medidas necesarias para a modificación do inventario de Bens, se o 
estima oportuno, á vista do expediente tramitado. 

Á vista do actuado no expediente de referencia, proponse ao Pleno a adopción do acordo 
que ao respecto proceda. Á vista de que polos señores concelleiros non se desexan facer 
intervencións ao respecto, o Pleno do Concello, en votación ordinaria e sete votos a favor (do 
Sr. Alcalde e dos concelleiros do Grupo Popular presentes no momento da votación) e tres 
abstencións (dos concelleiros do Grupo Socialista) ACORDA a modificación do Inventario de 
Bens do Concello, engadindo ao mesmo o camiño público que atravesa o río Narla entre o 
punto B do camiño 853 do Inventario ao Sur e o punto B do camiño 511 ao Norte, ao que fai  
referencia o expediente, por corresponder coa realidade. Seguidamente proclámase polo Sr. 
Alcalde-Presidente o acordo adoptado. 

Unha vez que se procede á votación,  no senso anteriormente indicado,  polo Sr.  Alcalde 
procedeuse á proclamación do acordo adoptado.

Neste intre incorpórase novamente á sesión o concelleiro Sr. Mourín González. 

6.- MOCIÓN.- Seguidamente sométese á consideración do Pleno a moción presentada polo 
Grupo Popular, que a continuación se transcribe: 

“O  Grupo  Municipal  Popular,  ao  amparo  do  disposto  nos  artigos  91.4  e  97  do  Regulamento  de 
Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  presenta  ante  o  Pleno  da 
Corporación Municipal esta MOCIÓN:

INSTAR A XUNTA DE GALICIA A REPARACIÓN URXENTE E A QUE AXILICE O MÁXIMO POSIBLE A 
REDACCIÓN DO PROXECTO DE AMPLIACIÓN E MELLORA DA ESTRADA DE FRIOL A PALAS DE 
REI LU-231



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A estrada de titularidade da Xunta de Galicia que sirve de conexión entre o Municipio de Friol e o de 
Palas de Rei, e a vez, é a que vertebra a autovía do norte coa de Santiago, esta vía ten un elevado  
número de usuarios que circulan por ela diariamente, Friol ten moitos núcleos de poboación e varias 
parroquias, eses veciños utilizan esta vía para facer diferentes trámites na capitalidade do Concello ou 
para traladarse a diferentes puntos da provincia.

O pavimento de dita vía está nun estado deplorable e vergoñento, transitar por dita vía fai que sexa un 
perigo para todo tipo de vehículos.

En días pasados a empresa adxudicataria do seu mantemento levou a cabo unhas labores de bacheo 
insuficiente, deixando o pavimento en peor estado do que estaba, unha labor que non era nada doada.

O actual estado de conservación desta vía é lamentable, actualmente o estado do firme é penoso, dende 
o Grupo Popular de Friol consideramos que é bochornoso para os veciños de Friol dispor dunha vía en 
este  estado,  por  tanto,  solicitamos  que  coa  maior  brevidade  posible  se  leven  a  cabo  os  traballos 
necesarios de mantemento para que os nosos veciños dispoñan dun pavimento digno e que no xenere 
ningún tipo de perigo para os usuarios que circulen pola mesma.

Por todo anteriormente exposto, sométese á aprobación do Pleno os seguintes:

ACORDOS

- Instar a Xunta de Galicia, titular e máxima responsable do estado desta vía, que coa maior 
urxencia acometa as labores de mantemento e conservación da estrada de Friol a Palas de Rei.

- Instar a Xunta de Galicia a que axilice o máximo posible os traballos técnicos e administrativos 
prévios a execución do desanche, eliminación de puntos perigosos e o posterior aglomerado”.

Despois  dun breve turno de intervencions,  procedeuse á votación.  Sometida a moción a 
votación, o Pleno do Concello, en votación ordinaria e por unanimidade ACORDA prestarlle 
aprobación á moción presentada, proclamando o Sr. Alcalde o acordo adoptado. 

Con anterioridade á votación procedeuse ao turno de intervencións. Despois dunha breve 
exposición polo Sr. Alcalde, polo Grupo Socialista intervén o concelleiro Sr. Santos Ramos. Di 
que a moción terá o apoio do Grupo Socialista, a efectos de meter mais presión e que os 
traballos se fagan o mais rápido posible, xa que peor do que estaba é misión imposible.  
Reitera que a moción terá o seu apoio, lóxico e coherente, xa que se trouxo ao Pleno en 
outras ocasións. Trátase de unha cuestión indiscutible, inaceptable, que se debe desenvolver 
coa maior rapidez posible. Débese instar á Xunta a que fagan os traballos de conservación e 
mantemento, con independencia de cando desenvolvan o proxecto magnífico ao respecto. 

Á vista de que non se desexan facer mais intervencións ao respecto, cérrase o debate e 
procédese á votación no senso anteriormente indicado, proclamando seguidamente o acordo 
adoptado. 
 
7.-  DECRETOS  DA  ALCALDÍA.-  Dáse  conta  ao  Pleno  das  Resolucións  da  Alcaldía, 
transcritas ao  Libro de Resolucións,  das datas  comprendidas nos meses de novembro e 
decembro de 2017, facendo constar que as correspondentes ao mes de outubro xa se dera 
conta na sesión ordinaria do mes de decembro. 

8.- INFORMES DA ALCALDÍA.- Polo Sr. Alcalde dise que non hai asuntos dos que dar conta 
no presente punto da orde do día da sesión. 

9.- ROGOS E PREGUNTAS.- A continuación o Sr. Alcalde pregunta aos señores concelleiros 
se queren facer algún rogo ou pregunta, a maiores das cuestións presentadas por escrito 
con anterioridade á convocatoria da sesión. 
 
A concelleira Sra. Martínez Martínez, di que queren solicitar un contenedor azul para a rúa 
Deputación ao lado do Froiz,  xa  que os  que hai  actualmente non son suficientes.  O Sr. 
Alcalde responde que se estudiará a petición e intentarase satisfacer á maior brevidade. 

“Dona Ángeles Martínez Martínez, na súa condición de Concelleira do Grupo Municipal  Socialista no 
Concello de Friol, comparece e como mellor en Dereito proceda, DÍ:



Que ó abeiro do disposto no artigo 97.6 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, veño 
a plantexar ós órganos de goberno en base á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tanto a praza de Andón Cebreiro como o Parque Rosalía de Castro son zonas de esparcimento que 
poden ser empregados de cotío por vecinos e veciñas de diferentes idades, dende nenos a maiores.

Diversos  vecinos  e  veciñas  de  idade  avanzada  teñen  trasladado  ao  Grupo  Provincial  Socialista  a 
necesidade  de  mellorar  a  accesibilidade  a  estes  espazos  polas  escaleiras  que  teñen  ambos  con 
instalación dunha barandilla á que poidan agarrarse para mellor subir polas mesmas.

Polo exposto, preséntase ao Goberno Municipal o seguinte:

ROGO:

- Instalar barandillas nas escaleiras de acceso tanto á Praza de Andón Cebreiro como ao Parque 
Rosalía de Catro, ás que os usuarios poidan agarrarse para maior seguridade”.

O Sr. Alcalde que teñen razón no seu rogo, trátase dunha petición asequible e tratarase de 
instalar as que non distorsionen co entorno. 

Don Álvaro Santos Ramos, na súa condición de Concelleiro do Grupo Municipal Socialista no 
Concello de Friol, comparece e como mellor en Dereito proceda, DÍ:

“Que ó abeiro do disposto no artigo 97.6 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, veño 
a plantexar ós órganos de goberno en base á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Dotar de un acceso á Igrexa Parroquial de Condes accesible para persoas con dificultades ou limitaciósn 
de mobilidade foi asumido como un proxecto a desenvolver por parte do Goberno Municipal despois da 
presentación de diferentes iniciativas por parte do Grupo Municipal Socialista.

Polo que este grupo puido saber o Concello de Friol, tería recibido da autoridade eclesial competente 
autorización para sen prexuido das preceptivas no ordeamento administrativo desenvolver dita actuación.

O Concello de Friol, conta con recursos económicos procedentes de fondos propios, ou ben de plans 
desenvoltos por outras administración como o Plan único da Deputación Provincial de Lugo, suficientes 
para executar dita actuación.

Polo exposto, preséntase ao Goberno Municipal o seguinte

ROGO:

- Que o Concello de Friol, proceda a acometer o antes posible as obras necesarias para dotar á 
Igrexa Parroquial de Condes, de un acceso adecuado para persoas con mobilidade reducida ou 
dificultades na mes”.

O  Concelleiro  do  Grupo  Popular  Sr.  Casal  Pena,  di  que  agradecen  o  interese  do  Grupo 
Socialista, aínda que non fai falta, xa que o equipo de goberno está moi interesado e moi  
pendente do tema. Ao respecto di que houbo unha reunión na que estiveron o c ura de 
Condes,  o  concelleiro  Sr.  Barreiro  e  el  tamén.  Fixéronse  propostas  para  elo,  solicitando 
informes da Dirección Xeral de Patrimonio e a Axencia Galega de Infraestruturas, titular da 
estrada Friol-Palas de Rei. A solución que se autorizaba era pola parte posterior da igrexa, 
que ten un impacto visual menor que pola fachada principal. Non obstante, esta solución 
non gustou ao vecindario nin ao equipo de goberno, polo que se propón o derrrubamento 
dun garaxe cunha rampa cara a casa de Blanco. Fixéronse ao respecto trámites co Bispado, 
e solucionado o tema, solicitaranse informe de Patrimonio e do organismo titular da estrada, 
a ver que medidas propoñen. Con posterioridade solicitarase colaboración do Bispado, en 
canto se produce unha mellora de un elemento propiedade seu. 

O Concelleiro Sr. Barreiro, expón que o tema xurdiu do último pleno, no que pediu esta obra.  
Con motivo  da  realización  de  un traballo,  coincidiron  en  San  Cibrao.  El  foi  ao  Bispado, 



ofrecéronse a derrubar o garaxe,  que o cura presentase un escrito,  que el  mesmo fixo. 
Trátase dunha obra necesaria, que se debe proxectar e facer cantos antes.

O Alcalde di que se tratará de axilizar a actuación o mais rápido que sexa posible.
 
“Dona Ángeles Martínez Martínez, na súa condición de Concelleira do Grupo Municipal  Socialista no 
Concello de Friol, comparece e como mellor en Dereito proceda, DÍ:

Que ó abeiro do disposto no artigo 97.6 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, veño 
a plantexar ós órganos de goberno en base á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O  Concello  de  Friol,  a  proposta  do  Grupo Municipal  Socialista,  instalou  unha  serie  de  paneis  para 
colocación de información de interese cidadá en diferentes puntos do Concello.

Chama a atención que non se aproveitase a oportunidade para instalalos en espacios moi necesarios 
como na entrada do Centro de Saude da propia Vila, ou no centro da mesma.

Polo exposto, preséntase ao Goberno Municipal o seguinte:

ROGO:

- Instalar na maior brevidade posible 2 paneis de información de interese público na vila de Friol, 
un na zona do Centro de Saúde (que evite que se sigan empregando árbores e marquesiñas 
para a colocación de esquelas e carteis diversos) e outro na zona centro (entorno parada de 
taxis, parque e praza)”.

“Dona Ángeles Martínez Martínez, na súa condición de Concelleira do Grupo Municipal  Socialista no 
Concello de Friol, comparece e como mellor en Dereito proceda, DÍ:

Que ó abeiro do disposto no artigo 97.6 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, veño 
a plantexar ós órganos de goberno en base á seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O  Concello  de  Friol,  a  proposta  do  Grupo Municipal  Socialista,  instalou  unha  serie  de  paneis  para 
colocación de información de interese cidadá en diferentes puntos do Concello.

Chama a atención que non se aproveitase a oportunidade para instalalos en espacios moi necesarios 
como na entrada do Centro de Saude da propia Vila, ou noo centro da mesma.

Polo exposto, preséntase ao Goberno Municipal a seguinte:

PREGUNTA:

¿Cáles son as razón para que non se teñan instalados paneis nos que colocar información na vila de 
Friol cando existen na mesma árbores e marquesiñas nas que si se pegan causando unha mala imaxe?”

En relación co rogo e pregunta anteriormente transcritos, o Sr. Alcalde responde que teñen 
toda a razón, xa se acometeu recentemente nas parroquias. O que pensa, é que nos lugares 
propostos se debe poñer por outro tipo de paneis, distintos dos instalados nas parroquias. 
Engade que xa están comprados e a punto de chegar. En canto cheguen serán colocados. 

E non sendo outro o obxecto do presente acto, á vista de que non hai mais asuntos que 
tratar na orde do día, polo Sr. Alcalde levántase a sesión, sendo ás trece horas e coarenta e 
oito minutos da data ao principio indicada, de todo o que que eu, Secretario,  redacto a 
presente acta e dou fe”. 

E  para  que  conste  e  coa  salvedade  prevista  no  art.  206  do 
Regulamento de Organización Funcionamento e Réximen Xurídico das 
Corporacións Locais, e remitir ao ILMO. SR. XEFE TERRITORIAL DA 



XUNTA  DE  GALICIA  EN  LUGO,  en  cumprimento  e  efectos  do 
disposto no artº. 56 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases 
de Réxime Local, expido o presente, de orde e co visto e prace do Sr. 
Alcalde, en Friol, a tres de abril de dous mil dezaoito.

Vº e Pº 
O ALCALDE,
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