No Salón de Actos da Casa do Concello, ás trece horas e trinta minutos do
día trece de xuño de dous mil quince, para dar cumprimento ao disposto
polos art. 195 e 196 da Lei Orgánica 5/85, de 19 de xuño (de Réxime
Electoral Xeral), e as súas posteriores modificacións, así como nos arts. 36
e 37 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades locais (aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro) referentes á CONSTITUCIÓN DAS CORPORACIÓNS
LOCAIS E Á ELECCIÓN DE ALCALDE, reuníronse en sesión pública
previamente convocada, os señores concelleiros electos nas eleccións locais
celebradas o 24 de maio de 2015, que a continuación se relacionan:
-

Don José Ángel Santos Sánchez.
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.
Dona José Antonio Barreiro Villar.
Dona María de los Ángeles Martínez Martínez.

Actúa como Secretario, o da Corporación, Don Julio González Casanova, que
da fe do acto, quen fai constar que se deu cumprimento ao requisito esixido
no art. 7 do devandito Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, como trámite previo legal ao acto.
Declarada aberta a sesión, polo Secretario procédese a chamar aos
concelleiros electos de maior e menor idade dos presentes, co obxecto de
formar a MESA DE IDADE, presidida polo de maior idade e da que será
Secretario o da Corporación, según se establece no art. 195.2 da Lei
Orgánica 5/85, de 19 de xuño e no art. 37.2 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico, correspondendo a
designación como concelleiro de maior idade a Don Jesús Julio Cortiña
López, que preside a mesma, e como concelleiro de menor idade, Dona
Fátima Iglesias Núñez, quedando por tanto constituida por:

-

Don Jesús Julio Cortiña López, de 64 anos, concelleiro de maior
idade.
Dona Fátima Iglesias Núñez, de 25 anos, concelleira de menor idade.
Como Secretario, Don Julio González Casanova, Secretario do
Concello.

Seguidamente polo Secretario, procedeuse a dar conta das disposicións
aplicables á constitución dos novos concellos, entre elas, as contidas no art.
195 da Lei Orgánica 5/85 e art 37 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Faise constar
ademáis, que no expediente incoado consta a certificación expedida pola
Xunta Electoral de Zona, cos nomes e apelidos dos señores Concelleiros
Electos, así como as credenciais presentadas e acreditación da
personalidade dos electos, que obran en poder da Mesa de Idade, a efectos
da súa comprobación.
Polo Secretario dáse conta de que, en cumprimento do disposto no art. 75
da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, os
concelleiros electos presentaron declaracións sobre as causas de
incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida
proporcionar ingresos económicos, así como as declaracións de bens
patrimoniais.
A continuación polo Secretario ponse de manifesto o disposto nos art. 176,
177 e 178 da Lei Orgánica 5/85, de 19 de xuño, invitando aos concelleiros
electos a que expuxesen se lles afectaba algunha causa de
incompatibilidade sobrevida con posterioridade á súa proclamación, despois
do que e dado que os reunidos non manifestan que lles afecte causa algunha
de incompatiblidade sobrevida, continúa a sesión.
Seguidamente, unha vez comprobado o cumprimento do establecido no art.
195.4 da devandita Lei Orgánica 5/85 e no art. 37.4 do Regulamento de
Organización e Funcionamento, procede declarar constituida a corporación,
por concurrir maioría absoluta dos concelleiros electos. No momento da
toma de posesión e para adquirir a plena condición do cargo de concelleiro,
polo Sr. Presidente da Mesa de Idade, procederase a tomar xuramento ou
promesa de acatamento á Constitución, de conformidade co disposto no art.
108. da Lei 5/85, de 19 de xuño.
En cumprimento das devanditas disposicións legais, polo Presidente da Mesa
de Idade Sr. Cortiña López, formúlase a cada un dos concelleiros electos a

seguinte pregunta: “¿Xura ou promete, pola súa conciencia e honor, cumprir
fielmente coas obrigas do cargo de CONCELLEIRO, e gardar e facer
gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?”
Contestando DON JOSÉ ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ, SI PROMETO.
Contestando DON MAURO FAUSTINO MOURÍN GONZÁLEZ, SI XURO.
Contestando DONA MARÍA ISABEL GARCÍA PACÍN, SI PROMETO.
Contestando DONA FÁTIMA IGLESIAS NÚÑEZ, SI PROMETO.
Contestando DON JUAN CARLOS CASAL PENA, SI XURO.
Contestando DONA MARÍA JOSEFA JANEIRO VIZCAÍNO, SI PROMETO.
Contestando DONA MARÍA ÁNGELES PILAR LÓPEZ LÓPEZ, SI PROMETO.
Contestando DON ÁLVARO SANTOS RAMOS, SI PROMETO.
Contestando DON JOSÉ ANTONIO BARREIRO VILLAR, SI PROMETO.
Contestando DONA MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SI
PROMETO.

A continuación polo outro membro da Mesa de Idade Sra. Iglesias Núñez
formúlase ao Presidente a pregunta anteriormente transcrita, contestando
DON JESÚS JULIO CORTIÑA LÓPEZ, SI XURO.
Realizadas as operacións anteriores, pola Mesa de Idade DECLÁRASE
CONSTITUIDA a Corporación, concurrindo tódolos concelleiros electos.
Acto seguido, polo Secretario dase conta do disposto no art. 196 da Lei
Orgánica de Réxime Electoral Xeral, que establece o procedemento para a
elección de Alcalde, de entre os concelleiros que encabezan as distintas
listas que tiveron representación nas pasadas eleccións locais. Dáse lectura
ás candidaturas, cabezas de lista e votos obtidos nas eleccións municipais
do 24 de maio de 2015, que según consta na Acta de Proclamación de
Candidatos, remitida pola Xunta Electoral de Zona son:
CABEZA DE LISTA LISTA ELECTORAL VOTOS OBTIDOS
-

Don José Ángel Santos Sánchez.- Partido Popular.- 1934
Don Álvaro Santos Ramos.- P.S.de Ga-PSOE.- 896

Na acta de proclamación consta ademáis que o B.N.G. obtivo 157 votos,
aínda que non acadou representación.
A continuación, de acordo co establecido no art. 102 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais polo
Pleno do Concello, acórdase por unanimidade utilizar o sistema de votación

ordinaria para proceder á elección de Alcalde, que ven sendo o empregado
no Concello. Unha vez realizada a votación, obtense o seguinte resultado:
-

DON JOSÉ ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ.- OITO (8) VOTOS.
DON ÁLVARO SANTOS RAMOS TRES.- (3) VOTOS.

Á vista do resultado da votación, queda proclamado ALCALDE do Concello
de Friol Don JOSÉ ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ. Acto seguido, en
cumprimento do previsto no art. 40.2 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Presidente da
Mesa de Idade Sr. Cortiña López, formúlalle a seguinte pregunta:
“Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumplir fielmente coas
obrigas do cargo de ALCALDE, gardar e facer gardar a Constitución como
Norma fundamental do Estado?”
Respondendo Don José Ángel Santos Sánchez, SI PROMETO
Cumprido o anterior requisito, Don José Ángel Santos Sánchez toma
posesión do seu cargo, pasando a ocupar a Presidencia.
A continuación polo Secretario-Interventor, con motivo da constitución da
nova corporación e en cumprimento das disposicións vixentes, ponse de
manifesto que está a disposición dos señores concelleiros o arqueo
extraordinario realizado ao efecto, constando os documentos que
xustifican a existencia en metálico, depositados nas entidades bancarias,
así como a documentación relativa ao Inventario do Patrimonio Municipal, de
acordo co preceptuado no art. 36.2 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e aos efectos
previstos no art. 86 do Real Decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril e
art. 33.2 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Bens das Entidades Locais, do que queda enterada a
Corporación.
Seguidamente, e antes de que tome a palabra o Sr. Alcalde, polo Secretario
dase conta ao Pleno do disposto no art. 38 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, referido á
convocatoria da sesión extraordinaria en relación coa futura organización
do concello.
A continuación toma a palabra o Sr. Alcalde. Comenza decindo que non é
dado a pronunciar grandes discursos nin a seguir protocolos, pero quere que

ao tomar por primeira vez a palabra como Alcalde de Friol, os seus
primeiros sentimentos sexan compartidos de felicitación e agradecemento.
Quere felicitar, en primeiro lugar a todos os veciños de Friol, que o pasado
24 de maio, deron coa súa masiva asistencia ás urnas, unha verdadeira
lección de responsabilidadade democrática. Tamén quere dar a benvida a
todos os concelleiros e concelleiras da corporación que hoxe se constitúe.
Independientemente da candidatura da que forman parte e da ideoloxía de
cada un, os veciños e veciñas de Friol acaban de encomendarlle a todos e
cada un dos concelleiros presentes, unha importante tarefa: traballar polo
polo concello, polo seu presente e o seu futuro. Está completamente seguro
de que cada un de eles, desde o lugar que lle corresponde, polo mandato dos
veciños, deixarán o mellor de se mesmos para non defraudar a confianza
depositada.
No que se refire aos agradecementos, quere dar as gracias ao pobo de Friol
pola abrumadora confianza que depositou en el e nos seus compañeiros.
Esta confianza supón unha garn responsabilidade, pero tamén unha gran
ilusión e un gran reto, que está seguro de poder afrontar con garantías de
éxito. Quere agradecer aos seus compañeiros de partido, así como dar as
gracias aos concelleiros que lle acompañarán nas labores de goberno
durante a lexislatura, por aceptar esta responsabilidade e este reto, pola
confianza que depositaron en él para ocupar por primeira vez a Alcaldía.
Engade o Sr. Alcalde que non desexa, nin quixera olvidarse de expresar
públicamente nun día como hoxe, un agradecemento moi especial, cheo de
admiración e afecto a unha persoa, que adicou toda a súa vida e se desviviu
polo noso municipio, primeiro como médico e despois como Alcade, Don
Antonio Muíña Pena, Alcalde saínte de Friol, presidente local do seu
partido, o seu pai político, pero sobre todo o seu gran amigo. Durante os
últimos 26 anos, Friol tivo o privilexio e a sorte de contar cun Alcalde como
Antonio Muíña, que deixa o listón moi alto, polo que lle quere dar as gracias
no seu propio nome, así como dos veciños e veciñas de Friol.
Di que tamén quere agradecer o traballo adicado a Friol, así como o tempo
que lle adicou a él, a un compañeiro e amigo, que despois de moitos anos
sendo concelleiro, na lexislatura que hoxe arrinca, deixa de selo, Don José
Antonio Abuín.
Pon de manifesto que espera que entendan que hoxe, ao tomar a palabra por
primeira vez como Alcalde, os sentimentos xurdan precipitadamente, xunto

a tantos recordos que durante éstes últimos anos marcaron a súa vida
política, pero pode decir e asegurar e que é verdade, que o maior honor que
un político pode ter é chegar a ser Alcalde do seu concello. A el esta
responsabilidade chégalle pronto, é un Alcalde novo, pero ós últimos oito
anos xunto con Antonio Muíña e os seus compañeiros, foi adquirindo
experiencia, ilusión e gañas de traballar por Friol.
Tamén quere poñer de manifesto, que como non podería ser doutro xeito,
farán unha política de continuidade, cercana as necesidades e aos
problemas dos seus veciños, tratando de chegar a puntos de encontro nos
asuntos mais importantes para o Concello. Todos deben ter como obxectivo
conseguir o mellor para o concello, cada un desde o seu posto, e o equipo de
gobernó, , ao igual que fixo o anterior, seguirá antepoñendo os intereses de
Friol, aos do seu propio partido. O equipo de goberno, ainda que ten unha
media de idade xoven, ten experiencia, é un grupo traballador, moi
cualificado e sacará adiante, o mellor posible os asuntos do concello. O
traballo de equipo de goberno será de transparencia absoluta, de facerse
escoitar donde faga falta para esixir o que lle corresponde, en definitiva
tratando de acadar o mellor para Friol. Quere facer constar que o seu
desexo é que non exista confrontación, nin ningún tipo de crsipación,
esperando que polo ben do concello, predomine a concordia, o consenso e a
colaboración. Conclúe a súa intervención dicindo que tanto como Alcalde,
como a nivel persoal, estará para o que o necesiten e desexando moita sorte
nesta nova andadura, reiterando o seu agradecemento a todos.
A continuación e a petición da Alcaldía, polo Secretario reitérase o
disposto no art. 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, referido á convocatoria da sesión
extraordinaria en relación coa futura organización do concello, co que se
deu por rematada a sesión, dispoñéndose o cumprimento dos requisitos
legalmente establecidos.
E non habendo mais asuntos que tratar na orde do día, polo Sr. Alcalde
levántase a sesión, ás trece horas e coarenta e cinco minutos da data ao
principio indicada, de tódolo que eu, Secretario do Concello, redacto acta e
dou fe.

