
 
No Salón de Actos da Casa do Concello, ás trece horas e trinta minutos do vinte e sete de 

setembro 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, 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 asisten os concelleiros Dona María Isabel García Pacín e 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 oito de xuño 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 (nove 

votos a favor) ACORDA prestar aprobación ao borrador da acta da sesión ordinaria 

celebrada o vinte e oito de xuño do actual, proclamando o Sr. Alcalde o acordo adoptado. 

 
2.- CONTA XERAL DO PRESUPOSTO DO EXERCICIO ECONÓMICO DE 2017.- Dáse 

conta ao Pleno do expediente tramitado en orde á aprobación da conta xeral do orzamento 

do exercicio económico de 2017. En cumprimento do disposto no Real Decreto Lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo (polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais) someteuse previamente ao preceptivo informe da Comisión Especial de 

Contas (na sesión celebrada o 28 de xuño do actual) e con posterioridade, cumprimentouse 

o trámite de información pública mediante edicto publicado no Boletín Oficial da Provincia 

núm. 11 de xullo, sen que no prazo establecido se presentasen reclamacións, nin 

observacións ao respecto.  

 
Pola Alcaldía pídese ao Secretario que faga unha exposición sobre a conta xeral e a 

proposta de acordo. Polo Secretario, exponse que de un xeito resumido, a Conta Xeral é 

reflexo da xestión económica e patrimonial da entidade durante o exercicio. Na memoria 

da mesma, refírese aos órganos de goberno con competencias decisorias, á xestión 

indirecta dos servizos. Ao respecto facer constar que se está coa tramitación de algún 

deles, instando a elaboración de pregos de claúsulas para outros que se deben sacar a 

licitación á maior brevidade que sexa posible, tendo en conta o maior nivel de esixencia na 

tramitación dos expedientes, publicidade e libre concurrencia, segundo o disposto na nova 

lei de contratos. Tamén se fai referencia a que non hai operacións de crédito pendentes, 

así como os movementos ao longo do exercicio no inmobilizado material, e a xestión 

orzamentaria, coas modificacións de crédito levadas a cabo desde a aprobación do 

orzamento. Non figuran na mesma acredores pendentes de aplicar ao orzamento. Tamén se 

refire aos reparos realizados no exercicio na función de control interno, segundo figuran 

nas resolucións e acordos adoptados ao respecto, das que se debe informar ao Pleno do 



Concello, no exercicio da súa función de control e fiscalización, segundo o disposto no 

Texto Refundido da Lei de facendas Locais. Engadir que foron trasladados pola 

Intervención ao Consello de Contas, mediante a aplicación informática ao efecto,coa data 

27 de abril de 2018, Atenden unicamente a aspectos e cometidos propios do exercicio da 

función fiscalizadora, sen incluír cuestións de oportunidade ou conveniencia das actuacións 

que fiscalice. A maioría dos realizados, refírense á omisión do trámite de fiscalización 

previa, segundo as bases de execución do orzamento. Outros foron con efectos 

suspensivos,constando ao efecto as correspondentes resolucións, así como o 

recoñecemento de pago de facturas que constan nas Xuntas de Goberno nos meses de 

outubro, novembro e decembro.  

  

Na conta tamén se reflexan os dereitos pendentes de cobro e obrigas pendentes de pago, 

a execución dos proxectos de gasto e os gastos con financiación afectada, segundo axudas 

doutras administracións públicas, así como o remanente de tesourería e o resultado 

orzamentario. Conclúe a memoria, dicindo que con posterioridade ao peche do exercicio, 

aprobouse un expediente de recoñecemento extraxudicial de unha relación de facturas de 

2017, que foron presentadas no rexistro da entidade no 2018. É práctica habitual nas 

administracións e véñense admitindo pola xurisprudencia, ultimamente con matizacións e 

divisións ao respecto, xa que vai contra o principio de especialidade temporal. Ao respecto 

a Intervención ven recordando que as administracións deben actuar con rigor nos actos 

que dean lugar a obrigas económicas e disposición de gastos para o concello, insistindo no 

sometemento á fiscalización previa. Conclúese dando lectura á proposta de acordo, así 

como ás cifras resultantes do estado de remanente de tesourería e de remanente de 

crédito.  

 

Á vista do expediente tramitado e das consideracións ao respecto, logo da exposición da 

proposta de acordo, e de unha breve intervención da concelleira do Grupo Socialista Sra. 

Martínez Martínez, na que se limita a anunciar que a postura do seu grupo será de 

abstención, á vista de que non se desexan facer mais intervencións ao respecto, 

seguidamente procedeuse á votación. O Pleno do Concello, en votación ordinaria e por sete 

votos a favor (do Sr. Alcalde e dos concelleiros do Grupo Popular asistentes á sesión) e con 

dúas abstencións (dos concelleiros do Grupo Socialista asistentes á sesión) ACORDA: 
 

- Prestar aprobación á Conta Xeral do Presuposto para o exercicio de 2017, no 

exercicio da función de control e fiscalización á que se refire o Real Decreto 

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

Reguladora das Facendas Locais). Os resultados da conta son os seguintes: 



 

 
ESTADO DE REMANENTE DE TESOURERÍA: 
 
 
ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO: 
 

1.- Orzamento definitivo………………… 4.273.924,99.- 
2.- Obrigacións recoñecidas netas …..…… 3.153.752,78.- 
3.- Remanentes de Crédito (1-2) ……...………….. 1.120.172,21.- 
 

4.- Total R. de Crédito comprometidos incorporables 387.180,43.- 
 
5.- Total R. de Crédito non comprometidos (3-4) . 732.991,78.- 

 

 

- En cumprimento do disposto na vixente lexislación reguladora das facendas locais, 

remitirase copia da conta e do expediente tramitado ao Consello de Contas, a 

efectos da súa fiscalización. 

 

Unha vez que se procede á votación no senso anteriormente indicado, polo Sr. Alcalde 

proclamouse o acordo adoptado.  

 

3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dáse conta ao Pleno do 

expediente de modificación de créditos núm. 6/2018 do estado de gastos do actual 

exercicio (segundo da competencia do Pleno) polo importe de 275.000€, para atender aos 

gastos detallados no expediente, a cargo da Corporación, consistente en crédito 

extraordinario e suplemento de crédito. Para a súa financiación empréganse como recursos 

remanente líquido de tesourería.  

 

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, hai unha breve intervención da concelleira do Grupo Socialista 

Sra. Martínez Martínez, na que se limita a anunciar que a postura do seu grupo será de 

abstención (do mesmo xeito que se fixo na comisión informativa). Á vista de que non se 

desexan facer mais intervencións ao respecto, seguidamente procedeuse á votación. O 

Pleno do Concello, en votación ordinaria e por sete votos a favor (do Sr. Alcalde e dos 

COMPOÑENTES IMPORTES ANO 

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO 
 - (+) do Orzamento corrente 
 - (+) de Orzamentos cerrados 
 - (+) de operacións non orzamentarias 
3. (-) OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO 
 - (+) do Orzamento corrente 
 - (+) de Orzamentos cerrados 
 - (+) de operacións non orzamentarias 
  
4. (+) PARTIDAS PENDENTES DE APLICACIÓN 
 - (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva 
 - (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 

 
 

605.273,73 
266.848,67 

4.047,53 
 

151.845,25 
0,00 

38.500,08 
 
 

0,00 
0,00 

391.838,25 
876.169,93 

 
 

 
190.345,33 

 
 
 

 
0,00 

I. Remanente de tesourería total (1+2-3+4) 1.077.662,85  

II. Saldos de dubidoso cobro 
III. Exceso de financiación afectada 

168.904,43 
78.652,76 

 

IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I-II-III) 830.105,66  



concelleiros do Grupo Popular asistentes á sesión) e con dúas abstencións (dos concelleiros 

do Grupo Socialista asistentes á sesión) 

 

- 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 do patrocinio contemplado para o 

Rallye de San Froilán 2018, polo importe de 6.000€, en función do número de kms. 

recorridos, modifícase o Anexo da Base 13º das Bases de Execución do Orzamento 

aprobado polo Pleno, engadindo a incluída no presente expediente en dito Anexo. 

De conformidade co establecido na Disposición Adicional sexta da lei orgánica 

9/2013 de 20 de decembro, sobre o destino do superávit orzamentario, para 

financiar inversións financieiramente sostibles, así como o Real Decreto lei 2/2018 

de 23 de marzo (polo que se prorroga para o ano 2018 e se modifica o ámbito 

destas incluíndo novos grupos de programas) considerar financieiramente sostibles 

as que figuran nos puntos 3-4 da Memoria da Alcaldía, crédito extraordinario para 

mobiliario dos locais sociais que mais o necesiten (importe 6.000€ aplicación 

333.625) así como pavimentación de viais municipais (importe 120.000€ aplicación 

453.619)  

- 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.- XUÍZ DE PAZ TITULAR E SUBSTITUTO.- Dáse conta ao Pleno do Concello do 

expediente incoado, en relación co escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo 

que se da traslado do vencemento do período polo que se nomeou Xuíz de Paz titular e 

substituto de Friol, oficiando ao Concello a fin de que se inicie o expediente para a nova 

elección dos cargos.  

 
Dáse conta de que na convocatoria realizada ao efecto por Resolución da Alcaldía de 25 de 

marzo e da publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 142 de 22 de xuño do actual, 

presentáronse ao respecto solicitudes por Don Ricardo Manuel García Morandeira e Don 

Luis López Rodríguez, propoñendo o Sr. Alcalde-Presidente ao Pleno do Concello a elección 

como Xuíz de Paz titular de Friol Don Ricardo Manuel García Morandeira e como substituto 

a Don Luis López Rodríguez.  

 

Pola concelleira do Grupo Socialista Sra. Martínez Martínez ponse de manifesto que están 

de acordo coa proposta, sen que se desexe facer mais intervencións ao respecto. Á vista 

do expediente incoado, o Pleno do Concello, non apreciando causas de incompatiblidade ou 

incapacidade para a súa elección, en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes 



 
(nove votos a favor) polo tanto co quorum da maioría absoluta legalmente esixido 

ACORDA:  

 

- Proceder de conformidade co disposto no art. 101.2 da Lei Orgánica do poder 

xudicial a elección de Don Ricardo Manuel García Morandeira, como Xuíz de Paz 

titular e Don Luis López Rodríguez, como Xuíz de Paz substituto. 

- Dar traslado do presente acordo ao Xuíz Decano de Primeira Instancia e instrución 

do partido xudicial e á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, aos 

efectos que procedan.  

 

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

adoptado. 

 

5.- FEIRA DO QUEIXO. TRAMITACIÓN DA DECLARACIÓN DE FESTA DE 

INTERESE TURÍSTICO.- Dáse conta ao Pleno do disposto no Decreto 4/2015, de 8 de 

xaneiro, pola que se regula a declaración de festas de interese turístico. No mesmo 

establécense os requisitos a efectos da declaración de festas de interese turístico, así 

como o procedemento, vixencia e a perda de tal condición. Segundo o disposto, a 

administración da Xunta de Galicia pode declarar festas de interese turístico de Galicia, 

aquelas manifestacións que supoñan unha valorización da cultura e das tradicións populares 

e que teñan unha especial importancia como atractivo turístico. 

 

Considerando que a Feira do Queixo e Pan de Ousá cumpre os requisitos para elo e á vista 

das propostas do equipo dehistoia, sociedade laboral orientada á investigación en historia e 

ao deseño de produtos e servizos que teñen como punto de partida o coñecemento 

histórico (que elaborará un informe e os anexos documentados que acompañarán á 

solicitude de declaración) sen que polos señores concelleiros se desexe facer intervencións 

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

(nove votos a favor): 

 

- A iniciación do expediente en orde á solicitude declaración da Feira do Queixo e 

Pan de Ousá como festa de interese turístico de Galicia, segundo o disposto no 

Decreto 4/2015 de 8 de xaneiro. 

- Que por dehistoria (Cultura-Historia-Patrimonio) se proceda á elaboración de 

informe e anexos documentais requeridos para elo, segundo proposta presentada. 

- Unha vez que se dispoña da documentación, someterase a mesma a consideración do 

órgano competente do Concello, en orde a súa remisión a administración 

autonómica, en orde a declaración como festa de interese turístico de Galicia. 

- Que pola Alcaldía se proceda á realización das xestións e á sinatura da 

documentación que sexa necesaria en orde á efectividade deste acordo. 

 

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

adoptado. 

 
6.- ACTIVATE 3.- Vista a orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria de 31 de 

maio do actual, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a 

posta en práctica de programas integrados de emprego durante os anos 2018 e 2019, 

publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 118 de 21 de xuño.  

 



Visto convenio de colaboración entre os concellos de Friol, Rábade, Outeiro de Rei e 

Begonte, para a solicitude conxunta dunha axuda á Xunta para a realización dun programa 

integrado de emprego ACTIVATE 3, asinado o 18 de agosto do actual, no que se establece 

corresponderá ao concello de Outeiro de Rei, a realización das actuacións administrativas 

necesarias para a correcta xestión da solicitude de axuda do programa integrado de 

emprego, asumindo a representación perante a Xunta de Galicia e no grupo de traballo da 

totalidade dos concellos asinantes, debendo cada un dos concellos asinantes aprobar o 

proxecto do programa integrado de emprego a levar conxuntamente, nos termos e 

condicións que no mesmo se establecen.  

 

Á vista do disposto na orde reguladora e na normativa de aplicación, do informe de 

Secretaría, así como das consideracións postas de manifesto ao respecto, considerando a 

importancia das actuacións a realizar, activando o desenvolvemento dos concellos, estímase 

procedente a ratificación das actuacións en relación co convenio cos concellos de Rábade, 

Outeiro de Rei e Begonte, en orde a participación conxunta e efectiva do desenvolvemento da 

actividade común, continuando polo tanto á aprobación das actuacións , en orde á tramitación 

da devandita solicitude ao abeiro da orde de referencia.  

 

Á vista do actuado, proponse ao Pleno a ratificación das actuacións ao respecto, pola que 

se aproba a solicitude conxunta polos Concellos de Begonte, Rábade, Outeiro de Rei e Friol, 

autorizando ao concello de Outeiro de Rei para as actuacións previstas na solicitude.  

 

Á vista do anteriormente exposto, sen polos señores concelleiros se desexe facer 

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

asistentes (nove votos a favor) ACORDA a ratificación do actuado, autorizando ao 

concello de Outeiro de Rei para as actuacións previstas na solicitude de programa 

integrado de emprego. 

 

 Polo Sr. Alcalde proclamouse 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 abril a xuño do 

actual.  

 

8- INFORMES DA ALCALDÍA.- Polo Sr. Alcalde dáse conta das cuestións que a 

continuación se relacionan, de interese para o Pleno:  

 

- A Xunta de Goberno na sesión de 18 de xuño do actual, aprobou a proposta de 

convenio entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o 

Concello de Friol para o financiamento das obras do Centro Social, para as que o 

Consorcio Galego se compromete ata un importe máximo de 400.000€, repartidos 

en dúas anualidades. O convenio asinouse coa data 16 de xullo do actual.  

- A Xunta de Goberno na sesión de 30 de xullo do actual, acordou a prórroga por 

unha anualidade dos contratos de acollementos de empresas no viveiro do parque 

empresarial de Friol, nas naves 1,3 e 4, a Serigrafía Oz S.L., Bullcars Clasic S.L e 

Frimetalnox S.L. Todo elo de conformidade coas ordenanzas aprobadas polo Pleno 

do Concello e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de 24 de de maio de 2017. 

Ao vencemento da prórroga finalizará o prazo concedido para o acollemento na 

nave do parque empresarial. No caso de non existir lista de espera, poderíase 



 
incrementar o prazo un ano mais, sen que en ningún caso se lles admitirá ás 

empresas unha estancia superior a tres anos.  

 

 

9- ROGOS E PREGUNTAS.- A continuación o Sr. Alcalde pregunta aos señores 

concelleiros se queren facer algún rogo ou pregunta, non constando ningún presentado por 

escrito.  
 

A concelleira do Grupo Socialista Sra. Martínez Martínez pregunta pola situación da 

declaración como Ben de Interese Cultural, da Torre de Friol, solicitada en Pleno no seu 

día.  

 

A concelleira do Grupo Socialista Sra. Martínez Martínez, á vista do que sae na prensa 

sobre os danos que sufre o patrimonio histórico, pregunta se está prevista a adopción de 

medidas ao respecto, e cales son.  

 

En relación coa primeira pregunta, o Sr. Alcalde responde que non ten coñecemento de 

nada novo ao respecto. 

 

En relación coa segunda pregunta, o Sr. Alcalde responde que unha vez que o concello ten 

coñecemento dos danos, actúa en consecuencia, cos responsables das actuacións. Recorda 

o caso das mámoas no polígono, que o concello requiriu aos responsables, e adoptou as 

medidas en orde á reposición á legalidade das obras e adecuación ás licenzas concedidas. 

Ademais foron sancionados, matizando o Secretario, a instancias súa, que en relación coa 

protección das mámoas os expedientes sancionadores instruíronse pola Consellería de 

Cultura e o Concello tramitou expedientes en orde á reposición á legalidade e, no seu caso 

por infracción urbanística. Continúa o Sr. Alcalde dicindo que os medios son os que son, e o 

concello non pode chegar a todo, intentando coidar o maior posible e solicitando axuda á 

Xunta e colaborando coa mesma, velando polo patrimonio. Inténtase difundir e dar impulso, 

pero o que non se pode e controlar as desbrozadoras e maquinarias que traballan en cada 

leira, a ver si danan algunha mámoa. Non obstante, se por calquera medio ten coñecemento 

de elo, actúase para esixir a reparación dos danos, e sancionar se procede.  

  

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 cincuenta 

minutos da data ao principio indicada, de todo o que que eu, Secretario, redacto a presente 

acta e dou fe 


