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

tres de febreiro de dous mil dezasete, reuníronse en sesión extraordinaria (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, 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 nove de decembro do dous mil dezaseis, 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 nove de decembro do dous mil dezaseis, proclamando o Sr. Alcalde o 

acordo adoptado. 

2.- ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO ECONÓMICO DE 2017.- Dáse 

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

caso, do orzamento para o exercicio económico de 2017.  

Considerando que na súa tramitación cumpríronse os requisitos esixidos pola 

lexislación vixente, en especial do preceptuado nos art. 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 

sobre os créditos de gastos e ingresos, o Pleno do Concello en votación ordinaria e 

por oito votos a favor (do Sr. Alcalde e dos concelleiros do Grupo Popular) e tres 

votos en contra (dos concelleiros do Grupo Socialista) ACORDA: 

 



 
 

 

1- Aprobar inicialmente o orzamento para o exercicio de 2017, 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 

 
718.969,53 

1.539.441,26 
5.500,00 

89.961,48 
0,00 

 
24,100 
51,603 
0,184 
3,016 
0,000 

 TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 2.353.872,27 78,903 

 
6 
7 
8 
9 

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

 
629.392,93 

0,00 
0,00 
0,00 

 
21,097 
0,000 
0,000 
0,000 

 TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 629.392,93 21,097 

 TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS 2.983.265,20 100,000 

 
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 

 
986.895,63 
66.660,73 

337.239,16 
1.338.604,91 

5.925,00 

 
32,951 
2,226 

11,260 
44,695 
0,198 

 TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES 2.735.325,43 91,330 

 
6 
7 
8 
9 

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

 
900,00 

258.774,57 
0,00 
0,00 

 
0,030 
8,640 
0,00 
0,00 

 TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 259.674,57 8,670 

 TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS 2.995.000,00 100,00 

 

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

persoal e 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 de seguido se transcribe. Indicar que en 

relación co persoal, no que respecta á Tesourería, estarase ao indicado na 

memoria da Alcaldía e os informes emitidos. Demais, préstase aprobación a 

creación de un posto de persoal laboral de traballador social para os 

concellos de Friol e Guntín, considerando a contratación de carácter 

prioritario, por tratarse de un servizo público esencial. Para elo cóntase coa 

subvención da Dirección Xeral de Inclusión Social, da Consellería de Política 

Social. A cobertura do posto será con carácter temporal, mentres se conte 

coa subvención da Consellería  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.- PERSOAL FUNCIONARIO.- 
 

POSTO DE TRABALLO SUBGRUPO SITUACIÓN 

Secretario – Interventor 
Habilitación Nacional 

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 na Memoria. 

 
2.- PERSOAL LABORAL FIXO/INDEFINIDO.- 
 

POSTO DE TRABALLO OU CARGO NÚMERO DE 
POSTOS 

CARACTERÍSTICAS 

Traballador Social 1 Xornada completa 

Axente de Emprego e Desenvolvemento L.  1 Vacante 

Peón 2 Xornada completa 

Encargado de obras e servicios de mante. 1 Xornada completa 

Encargada Biblioteca e Secretaria Xulgado 1 Xornada completa 

1ºOficial 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 motobomba (incendios) 
 
Persoal brigada incendios (labores de vixilancia e extinción)  

3 
 

6 

Xornada completa (3 meses) 
 
Xornada completa (3 meses) 

Persoal do P.A.I. 2 Xornada completa 

 
Engádese un posto de persoal laboral de un traballador social, do que se procederá á súa cobertura con 
carácter temporal, mentres se conte con subvención da administración autonómica competente en materia de 
servizos sociais.  
 

 
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 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 realizada a votación, polo Sr. Alcalde proclamouse o acordo adoptado.  

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

exposición do Sr. Alcalde, na que se di que o orzamento municipal para o exercicio 

2017 ascende a 2.995.000€ en ingresos e 2.983,265,20€ en gastos, ou sexa que se 

presenta cun superávit inicial de 11.734,80€. O importe do superávit, para non 

producir desestabilidade, é o que durante este ano se devolverá ao Estado, en 

concepto de liquidación definitiva da participación dos tributos do Estado dos anos 

2008 e 2009. 

 

Engade que a día de hoxe estase en fase de prórroga automática do orzamento de 

2016, en tanto non se aprobe definitivamente o presuposto do actual exercicio. 

Esta situación ven motivada polo retraso da aprobación dos orzamentos das 

administracións supramunicipais, principalmente o Estado, e polo tanto 

descoñécense datos como por exemplo o importe do incremento salarial. Non 

obstante, o retraso na aprobación dos orzamentos non supuxo parón da xestión 

económica municipal, xa que a través da incorporación de remanentes do exercicio 

2016, seguiuse coas actuacións iniciadas e non finalizadas o pasado ano.  

 

Pon de manifesto que en relación co importe inicial dos orzamentos dos últimos 

dez anos, desde o exercicio de 2007 ata o actual incrementouse nun 33% 

(750.000€) unha cantidade moi importante para un concello como o de Friol, 

especialmente polo descenso da poboación e a crise económica. Elo é posible 

grazas á xestión do equipo de goberno co resto das administracións par obter 

financiación. Unicamente o orzamento inicial do 2011, ten un importe superior, xa 

que se recollía no mesmo a aportación da comunidade autónoma para o Obradoiro 

de Emprego A Gándara. Na actualidade cóntase co Obradoiro Cumes da Terra Cha, 

e non se chega ao importe do 2001, xa que o importe da financiación do obradoiro 

é moio menor e ademais non tivo repercusión no orzamento inicial de 2016, ao non 

estar previsto. Unha vez concedido, xerouse o crédito correspondente, polo que se 

pecha o exercicio de 2016 cun orzamento de 3.758.507,54€. Conclúe a súa 

intervención dicindo que o proxecto de orzamento cumpre coa disposto na Lei de 

Estabilidade Orzamentaria, coa regra de gasto e co horizonte temporal do Plan 

Económico financieiro en vigor ata a liquidación do exercicio de 2017.  

 
A continuación o portavoz do Grupo Socialista Sr. Santos Ramos, comeza a súa 

intervención dicindo que o Sr. Alcalde, na súa exposición, esquezeuse de recoller 

unha serie de razóns polas que se produce un incremento o presuposto con 



 
respecto a anos anteriores, razón pola que votarán en contra do presuposto, xa 

que 120.000€ corresponden á subida do imposto de bens inmobles, tema respecto 

ao que o grupo socialista propuxo diferentes solucións que non foron aceptadas. 

Engade que facendo un somero cálculo, supón un incremento de 30€ por habitante. 

Reitera que se puideron adoptar resolucións para que o peto dos veciños non 

sufrira este incremento e que non houbo a suficiente sensibilidade ao respecto. 

Ademais das xestións do catastro, ao respecto, houbo unha subida moi importante 

no IBI para os veciños de Friol, por decisión do goberno de Friol, razón polo que 

non prestarán a súa aprobación aos presupostos do concello.  

 

A continuación o Sr. Alcalde di que aínda que non é momento nin lugar para 

presumir, os presupostos son rigurosos, realistas e cubren as necesidades da 

poboación, non habendo moitas posibilidades de mellora dos mesmos. Di que non se 

incrementou a presión fiscal no referente ás taxas, referíndose ademais a 

derrogación das ordenanzas dos prezos públicos pola pavillón polideportivo e polos 

vados. Engade que non se incrementaron os tipos impositivos de actividades 

económicas nin de obras, nin o do IBI para bens inmobles de características 

especiais e que se aprobou unha bonificación no IBI de rústica do 95% que afecta 

a un número importante de inmobles. Unha vez aprobada a ordenanza, pon de 

manifesto que se aprobaron 162 expedientes de bonificación e os interesados 

poden continuar solicitando.  

 

No que ser refire ao capítulo 1, de impostos directos, fai alusión a que o importe 

de 55.820,81€, liquidación por inmobles de urbana pendentes de recadar a 31 de 

decembro de 2016, por certo retraso en liquidacións do Servizo de Recadación da 

Deputación. Engade que non hai pasivos financieiros, non hai previsión de ir a 

crédito, sendo o último dos asinados, en 2006. No que se refire ás axudas 

procedentes da Xunta de Galicia, figura a anualidade do Plan Xeral de Ordenación, 

o Fondo de Compensación Ambiental (solicitado para un proxecto de aforro e 

eficiencia enerxética do alumeado), a axuda no fogar, o fondo de cooperación 

local, as brigadas de incendios, así como o importe solicitado para os accesos ao 

campo de fútbol e o mercado municipal. 

 

Continúa dicindo que no que se refire aos estados de gastos, no capítulo primeiro 

como de costume, son cifras moi reducidas, das mais baixas da provincia, cando en 

outros concellos, chegan a supor nalgúns casos o 64% do presuposto. Aínda que non 

se dispón dos datos que figuran nos presupostos xerais do estado, fixéronse unhas 

previsións similares. Destaca a creación do posto de traballador social, para os 

concellos de Friol e Guntín, que se proveerá con carácter temporal, mentres se 

conte coa subvención da Consellería de Política Social. Refírese seguidamente ás 

previsións para o mantemento de vías municipais, alumeados, promoción de cultura 

e deporte, a feira do queixo, este ano na súa vinte e cinco edición. Tamén a do 

cabalo, da terceira idade e outros servizos, destacando o de axuda a domicilio, que 

ascende a uns 365.000€, que demostra un importante esforzo coa xente mais 

necesitada. 



 
 

Contémplase po P.A.I., noitebus, servizo de limpeza. No que se refire ás inversións 

ascenden a un total de 629.392€, que supón o 21,10% do orzamento, unha cifra moi 

importante, para concellos como Friol. Destaca tamén que hai débedas a bancos nin 

a provedores, as axudas a asociacións, o transporte metropolitano, así como o 

importe do programa ACTIVA T, cos concellos de Rábade e Begonte. Conclúe que 

aínda que non está rematada a liquidación do exercicio anterior, quedarán 

aproximadamente 600.000€ de remanente e diríxese ao Sr. Santos Ramos, dicindo 

que aínda que non a comparta, respecta a súa postura, como non podía ser de outro 

xeito.  
 

A continuación intervén novamente o concelleiro do Grupo Socialista Sr. Santos 

Ramos. Refírese novamente ao imposto de bens inmobles, insistindo en que 

deberían tomarse medidas de contención á vista do que significa para os veciños 

do concello. Engade que polo que se refire á exposición sobre os gastos que fixo o 

Sr. Alcalde, xa se ve nos orzamentos e nas continuas modificacións de crédito que 

se veñen facendo ao longo do exercicio. Deixa constancia de que ratifica o voto en 

contra do seu grupo, xa que o orzamento deixa ver que o incremento do imposto de 

bens inmobles, vai ser importante para os veciños de Friol, concluíndo a súa 

intervención, insistindo no senso de que se deben buscar outras fontes de 

financiamento.  
 

A continuación o Sr. Alcalde, pon de manifesto que non ten moito mas que dicir, 

referíndose novamente á importante bonificación do imposto de bens inmobles de 

natureza rústica e a súa repercusión para os veciños de Friol. Coa súa intervención, 

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

 

 

3.- ORDENANZA REGULADORA DO ACOLLEMENTO DE EMPRESAS NO 

VIVEIRO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FRIOL E DA ORDENANZA 

REGULADORA DO PREZO PÚBLICO CORRESPONDENTE.- Dáse conta ao Pleno 

da proposta de ordenanza reguladora do acollemento de empresas no viveiro do 

parque empresarial de Friol, así como da ordenanza reguladora do prezo público 

correspondente.  

 

Á vista do disposto na vixente lexislación de réxime local, así como no Real 

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

da Lei Reguladora das Facendas Locais) considerando que é competencia do Pleno a 

aprobación da determinación dos recursos tributarios, proponse ao Pleno do 

Concello a aprobación inicial das ordenanzas, así como a tramitación esixida pola 

lexislación vixente, en orde á aprobación definitiva das mesmas.  

 

Con anterioridade á votación, procedeuse ao turno de intervencións. O concelleiro 

do Grupo Socialista pide que a proposta quede sobre a mesa, xa que lle xurden 

dúbidas ao respecto e estima que sería bo sentarse a reflexionar sobre a mesma e 



 
matizar algúns cuestións. Engade que coa presentación de esta proposta ao pleno, 

estase faltando ao compromiso adquirido polo Alcalde na anterior lexislatura, no 

senso de falar previamente sobre o tema cos concelleiros da oposición, para 

recoller os seus puntos de vista ao respecto, polo que lle sorprende que se falte á 

palabra e ao principio de lealdade institucional, polo que insiste en que o tema debe 

quedar sobre a mesa, para tratar noutra sesión. 

 

En relación co contido da ordenanza, refírese ao exposto no punto sexto, sobre os 

tipos de empresas que poden concurrir, no que non se fai referencia aos 

traballadores autónomos. Tamén se refire ás causas de exclusión do punto 7 b), 

“empresas non viables técnica e/ou economicamente”. Engade que se debería 

definir tanto ese punto como o das “actividades que poidan considerarse 

perigosas, insalubres, nocivas ou que puidesen perturbar a actividade dos 

restantes ocupantes. Deberán ser de risco baixo e cumprir coa normativa de 

aplicación tanto nacional, como autonómica, como municipal.” Pregúntase se con 

esta claúsula, por exemplo, quedaría excluído un taller de soldadura, polo que 

conclúe sería necesario concretar un pouco mais os que queiran aspirar ás 

convocatorias poidan coñecer a capacidade de se poden optar ou non.  

 

Tamén se refire ao xeito das convocatorias para a selección dos beneficiarios. 

Refírese a unha convocatoria conxunta periódica e á cobertura de outro xeito, en 

función de vacantes. Esta última poder levar á disminuir as posibilidades de 

participación dos interesados. Refírese tamén ao órgano competente, a Xunta de 

Goberno Local, e ao comité de selección, composto por catro persoas, como se 

resolve en caso de discrepancias, supón que en función do voto de calidade do 

alcalde, aínda que non se fai referencia a elo. Pensa que o mesmos debería ser de 

número impar e a súa composición cun perfil estritamente técnico ou funcionarial. 

Engade tamén que se fai referencia a un modelo oficial de solicitude, que non 

figura na documentación, dicindo que é importante que xunto co texto da 

regulación se aproben os modelos. 

 

Tamén se refire aos prazos establecidos para a iniciación da actividade, que 

poderían non cumprirse no caso por exemplo de que se retrase a tramitación da 

licenza. Ten dúbidas acerca de que os prazos a que se refiren os distintos artigos 

estean ben encaixados, polo que debería precisarse ao respecto. Conclúe dicindo 

que todo o exposto, no senso de incluir as aportacións dos concelleiros do Grupo 

Socialista á iniciativa (de conformidade co exposto no seu día no Pleno do 

Concello), de que se estude o texto con mais tranquilidade, en orde a que non xere 

dúbidas nin de lugar a discrepancias e non cree conflitos entre os beneficiarios, a 

proposta debe quedar sobre a mesa, para unha convocatoria posterior.  
 

A continuación o Sr. Alcalde responde que sen entrar a debatir sobre as cuestións 

ás que fixo referencia o Sr. Santos Ramos en relación co texto da ordenanza, pon 

de manifesto que non lembraba o exposto polo concelleiro sobre a participación 

dos concelleiros da oposición, dicindo que se foi un compromiso do Alcalde 



 
anterior, a súa intención é respectar o mesmo, polo que o asunto quedará sobre a 

mesa, xa que non quere facer de esta cuestión un tema de confrontación, senón 

que se trata dunha iniciativa que axude a crear postos de traballo. Convocarase ao 

respecto unha reunión proximamente para tratar o tema, á vista dos prazos 

establecidos pola Consellería na orde reguladora da axuda concedida. Engade que 

os autónomos se que poderán optar ao viveiros de empresa e que se poderían 

aclarar algunha cuestión mais, pero queda enriba da mesa e resolverase nunha 

reunión co asesoramento dos técnicos municipais.  

 

O concelleiro do Grupo Socialista Sr. Santos Ramos, pon de manifesto que polo seu 

grupo non hai problema en renunciar á percepción das asistencias que lle poida 

corresponder, no caso da celebración de unha nova sesión plenaria, respondendo o 

Sr. Alcalde que tampouco polo seu grupo tampouco.  

 

Cun breve cruce de intervencións ao respecto, cérrase o debate, e de acordo co 

exposto con anterioridade, por unanimidade acordouse proceder á retirada da 

proposta, que queda pendente para outra convocatoria posterior.  

 

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 catorce 

horas da data ao principio indicada, de todo o que que eu, Secretario do concello, 

redacto a presente acta e dou fe.  
 


