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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN QUE TIVO 

LUGAR O DÍA 30/12/2015 

 

No Salón de Plenos da Casa do Concello, cando son as 14.00 horas do día 30 de decembro 

de 2015; a fin de celebrar Sesión extraordinaria convocada previamente para este día, reúnense 

os seguintes concelleiros: 

   

Dª. María Ángeles Álvarez Carro, D. Jesús Miguel Prado Cea, D. Jesús Francos Sánchez, 

D. Ramón Garabato Boga, D. Óscar Botana Rúa, D. Manuel Ferreiro Marzoa, D. Juan Carlos 

Portos Bra, D. José María Pérez Lagos, Dª. Nelly Iglesias Rey, Dª Lorena Suárez Pardo; baixo a 

Presidencia de D. Roberto Rey Martínez como Alcalde- Presidente, e coa asistencia da Secretaria 

do Concello Carmen Gómez Otero. 

 

Aberto o acto pola presidencia, tratáronse, de conformidade coa orde do día, os seguintes asuntos: 

ORDE DO DÍA 

1.-  APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.-  

Coñecida polos/as asistentes, a través de fotocopias repartidas coa convocatoria, a acta da 

sesión ordinaria do Pleno celebrada o día 16 de decembro de 2015. 

Manifestada a necesidade pola Secretaria de incluír no punto catro da acta a constancia 

no expediente da Memoria valorativa asinada pola técnica de emprego. 

De conformidade co disposto no artigo 91.1 do Real Decreto 2568/1989, do 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 

das entidades locais, pregunta o Sr. Alcalde se algún membro da corporación quere formular 

algunha observación á mesma.  Non se formulan observacións, polo que o Pleno, por unanimidade 

ACORDOU: 

 

ÚNICO.- Aprobar a acta da sesión extraordinaria do Pleno celebrada o día 16 de 

decembro de 2015. 

 

2.- DITAME PARA APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTOS ANUALIDADE 2016.- 

 

Pola Alcaldía- Presidencia dáse lectura ao ditame favorable da Comisión Especial de Contas 

celebrada o 30/12/2015 que se reproduce literalmente: 

 

“ (...) Visto o expediente completo para a aprobación do Orzamento do exercicio 2016 do 

Concello de Frades, esta Alcaldía- Presidencia propón que a Comisión Informativa Permanente 

Especial de Contas, ditamine favorablemente, e o Pleno Municipal posteriormente adopte o 

presente acordo: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal do Concello para o exercicio de 

2016 que se presenta nivelado no seu Estado de Gastos e de Ingresos, ascendendo en ambos 

estados á cantidade de (1.842.902,76 €) así coma toda a documentación e anexos a el 

incorporados, asignándose a cada un dos Capítulos as seguintes cantidades: 

 

  

Estado de gastos 

Cap. 1 Gastos de persoal 410.513,40 

Cap. 2 Gastos de bens correntes e servizos 811.293,16 

Cap. 3 Gastos financeiros 2.500,00 
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Cap. 4 Transferencias correntes 106.000,00 

Cap. 6 Inversións reais 510.296,20 

Cap. 7 Transferencias de capital 0,00 

Cap. 8 Activos financeiros 0,00 

Cap. 9 Pasivos financeiros 2.300,00 

 TOTAL GASTOS 1.842.902,76 

         

Estado de ingresos 

Cap. 1 Impostos directos  324.450,35 

Cap. 2 Impostos indirectos                  60.000,00 

Cap. 3 Taxas e outros ingresos 175.000,00 

Cap. 4 Transferencias correntes 860.526,21 

Cap. 5 Ingresos patrimoniais 500,00 

Cap. 6 Alleamento de inversións reais 0,00 

Cap. 7 Transferencias de capital 422.426,20 

Cap. 8 Activos financeiros 0,00 

Cap. 9 Pasivos financeiros 0,00 

 TOTAL INGRESOS 1.842.902,76 

 

     

 SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, as bases para a execución do orzamento municipal 

para o exercicio de 2016. 

 

 TERCEIRO.- Aprobar, así mesmo, e de conformidade co disposto  polo art. 90 da Lei 

7/1985, do 2 de abril en relación co art. 126.1 do  Real  decreto  lexislativo 781/1986, do 18 de 

abril, o cadro de persoal (plantilla), xunto co Anexo “Memoria valoración posto Secretaría-

Intervención-Tesourería e concreción dos méritos” 

 

CADRO DE PERSOAL.- 

 

A) PERSOAL FUNCIONARIO: 

 

Escala.-Denominación.-Grupo.-Nivel C.D.-Nº prazas.-Vacantes 
Hab. Nac.-Secretaría-Intervención-Tesourería.-A1/26.-1.-1 Cobertura nomeamento provisional  

Admón. Xeral.-Alguacil-Porteiro.-E.-14.-1.-0. 

 

B) PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 

 

Prazas.-Denominación.-Xornada 

 

1.-Animador deportivo.-completa. 

1.-Técnico/a local de emprego-Axente de emprego desenvolvemento local.-Completa. 

3.-Conductor de tractor.-Completa. 

1.- Arquitecto.- Completa  

1.-Administrativo, Secretario do Xulgado de Paz.-Completa 

1.- Animador cultural.-completa 
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 CUARTO.- De conformidade co previsto polo art.  169.1  do Texto Refundido da  Lei reguladora 

das facendas locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, expoñer ó 

público, polo prazo de quince días hábiles,  o orzamento municipal para o exercicio  de 2016  

con  tódolos  documentos  que  o  conforman,  mediante  a inserción  do edicto correspondente 

no Boletín  Oficial  desta Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, co fin de que 

os interesados ós que fai referencia o art.170.1 do TRLRFL, poidan  examinalo  e presentar,  de 

ser o caso, as reclamacións que procedan  e  polas causas  taxadas que indica o art. 170.2 da 

mesma norma, ante  o Pleno corporativo, que  as  resolverá xunto coa  aprobación definitiva. 

 

QUINTO.- O expediente completo de referencia considerarase definitivamente aprobado, sen 

necesidade de adopción de  novo acordo, no caso de que non se presenten as reclamacións ás 

que se fai referencia no parágrafo 4º anterior,  procedéndose,  de seguido,  á publicación do 

devandito  orzamento  resumido  por capítulos  nos anteditos BOP e taboleiro de anuncios, xunto 

co cadro de persoal e relación dos postos de traballo, tal e como indican os artigos 127 do RDL 

781/1986, do 18 de  abril, 169.2  do TRLRFL 2/2004, e demais disposicións concordantes 

aplicables. 

 

SEXTO.- No caso de se presentar reclamacións no prazo indicado no parágrafo 4º do presente 

deberán  ser resoltas, cos informes oportunos previos , polo Pleno Corporativo, resolvendo no 

mesmo acordo a aprobación  definitiva que deixará  expedita  a  vía contencioso-administrativa, 

procedéndose, trala indicada aprobación,  á  publicación na forma indicada  no  parágrafo  5º 

anterior,  tal  e como indican os referidos  artigos,  así  como segundo  o disposto  polo art. 171 

do TRLRFL 2/2004,  do  5 de marzo. 

 

SÉTIMO.- Unha vez completo o expediente, enviaranse as copias correspondentes á 

Administración do Estado e á da  Comunidade Autónoma, reservando unha terceira para enviar, 

no seu  día,  ó Consello de Contas de Galicia. 

 

O Presidente da Comisión de Contas, Don Manuel Ferreiro Marzoa procede a explicar 

pormenorizadamente os cambios e as previsións do orzamento 2016 en relación co orzamento do 

exercicio anterior. 

 

Sen máis intervencións a Comisión informativa permanente especial de Contas, con cinco votos 

a favor dos concelleiros do grupo municipal do PP e dous abstencións dos concelleiros do grupo 

municipal do BNG, ditaminou favorablemente o ACORDO proposto pola Alcaldía-Presidencia 

anteriormente transcrito.(...)” 

 

A continuación o Alcalde- Presidente da lectura á Memoria da Alcaldía que forma parte dos 

Orzamentos, procede a expoñer as liñas fundamentais dos Orzamentos para o exercicio 2016 e a 

salientar as diferencias en relación aos orzamentos do exercicio 2015, en consonancia co 

explicado na Comisión Especial de Contas polo Presidente da mesma. 

 

Adoptase o compromiso por esta Alcaldía, e por ende do Pleno, de non executar gastos que 

dependesen de financiación externa (achegas e subvencións) sen ter compromiso asinado ao 

respecto, quedando limitado a aquel o gasto executable, a no ser que se obteñan maiores ingresos 

sobre os previstos ou algunha outra fonte de financiación propia. Deste xeito sinálase a diferencia 

de criterio imposto pola secretaria-interventora en relación a exercicios pasados, que influirán na 

orzamentación dos gastos e ingresos, diminuíndo sensiblemente os ingresos procedentes de 

achegas doutras administracións. 
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A continuación o Sr. Alcalde-Presidente concede a palabra ao concelleiro do BNG, Don José 

María Pérez Lagos que intervén para explicar e solicitar que de concederse subvencións para 

festas no Concello ás Asociacións, non se discrimine e ningunha e se conceda a todas elas. Houbo 

un ano no que se concederon achegas para bombas por 1.200 euros. 

 

A continuación o Alcalde- Presidente afirma que descoñece ese dato e non é intención deste 

Goberno facer discriminación algunha. Intervén o concelleiro Don Óscar Botana Rúa para 

ratificar o que di o Alcalde. 

 

A continuación o Alcalde- Presidente procede a solicitar  ao Pleno municipal  que, atendendo aos 

intereses xerais dos nosos veciños  a aprobación deste orzamento 2016 que dará cobertura as 

necesidades deste Concello. 

 

Sen mais intervencións por maioría absoluta con 8 votos a favor dos concelleiros/as do municipal 

do PP, e tres abstencións dos concelleiros/as do grupo municipal do BNG, o Pleno municipal 

ACORDOU: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal do Concello para o exercicio de 

2016 que se presenta nivelado no seu Estado de Gastos e de Ingresos, ascendendo en ambos 

estados á cantidade de (1.842.902,76 €) así coma toda a documentación e anexos a el 

incorporados, asignándose a cada un dos Capítulos as seguintes cantidades: 

 

  

Estado de gastos 

Cap. 1 Gastos de persoal 410.513,40 

Cap. 2 Gastos de bens correntes e servizos 811.293,16 

Cap. 3 Gastos financeiros 2.500,00 

Cap. 4 Transferencias correntes 106.000,00 

Cap. 6 Inversións reais 510.296,20 

Cap. 7 Transferencias de capital 0,00 

Cap. 8 Activos financeiros 0,00 

Cap. 9 Pasivos financeiros 2.300,00 

 TOTAL GASTOS 1.842.902,76 

         

Estado de ingresos 

Cap. 1 Impostos directos  324.450,35 

Cap. 2 Impostos indirectos                  60.000,00 

Cap. 3 Taxas e outros ingresos 175.000,00 

Cap. 4 Transferencias correntes 860.526,21 

Cap. 5 Ingresos patrimoniais 500,00 

Cap. 6 Alleamento de inversións reais 0,00 

Cap. 7 Transferencias de capital 422.426,20 

Cap. 8 Activos financeiros 0,00 

Cap. 9 Pasivos financeiros 0,00 

 TOTAL INGRESOS 1.842.902,76 

 

     

 SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, as bases para a execución do orzamento municipal 

para o exercicio de 2016. 
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 TERCEIRO.- Aprobar, así mesmo, e de conformidade co disposto  polo art. 90 da Lei 

7/1985, do 2 de abril en relación co art. 126.1 do  Real  decreto  lexislativo 781/1986, do 18 de 

abril, o cadro de persoal xunto co Anexo “Memoria valoración posto Secretaría-Intervención-

Tesourería e concreción dos méritos”. 

 

CADRO DE PERSOAL.- 

 

A) PERSOAL FUNCIONARIO: 

 

Escala.-Denominación.-Grupo.-Nivel C.D.-Nº prazas.-Vacantes 
Hab. Nac.-Secretaría-Intervención-Tesourería.-A1/26.-1.-1 Cobertura nomeamento provisional  

Admón. Xeral.-Alguacil-Porteiro.-E.-14.-1.-0. 

 

B) PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 

 

Prazas.-Denominación.-Xornada 

 

1.-Animador deportivo.-completa. 

1.-Técnico/a local de emprego-Axente de emprego desenvolvemento local.-Completa. 

3.-Conductor de tractor.-Completa. 

1.- Arquitecto.- Completa  

1.-Administrativo, Secretario do Xulgado de Paz.-Completa 

1.- Animador cultural.-completa 

        

 CUARTO.- De conformidade co previsto polo art.  169.1  do Texto Refundido da  Lei reguladora 

das facendas locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, expoñer ó 

público, polo prazo de quince días hábiles,  o orzamento municipal para o exercicio  de 2016  con  

tódolos  documentos  que  o  conforman,  mediante  a inserción  do edicto correspondente no 

Boletín  Oficial  desta Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, co fin de que os 

interesados ós que fai referencia o art.170.1 do TRLRFL, poidan  examinalo  e presentar,  de ser 

o caso, as reclamacións que procedan  e  polas causas  taxadas que indica o art. 170.2 da mesma 

norma, ante  o Pleno corporativo, que  as  resolverá xunto coa  aprobación definitiva. 

 

QUINTO.- O expediente completo de referencia considerarase definitivamente aprobado, sen 

necesidade de adopción de  novo acordo, no caso de que non se presenten as reclamacións ás que 

se fai referencia no parágrafo 4º anterior,  procedéndose,  de seguido,  á publicación do devandito  

orzamento  resumido  por capítulos  nos anteditos BOP e taboleiro de anuncios, xunto co cadro 

de persoal e relación dos postos de traballo, tal e como indican os artigos 127 do RDL 781/1986, 

do 18 de  abril, 169.2  do TRLRFL 2/2004, e demais disposicións concordantes aplicables. 

 

SEXTO.- No caso de se presentar reclamacións no prazo indicado no parágrafo 4º do presente 

deberán  ser resoltas, cos informes oportunos previos , polo Pleno Corporativo, resolvendo no 

mesmo acordo a aprobación  definitiva que deixará  expedita  a  vía contencioso-administrativa, 

procedéndose, trala indicada aprobación,  á  publicación na forma indicada  no  parágrafo  5º 

anterior,  tal  e como indican os referidos  artigos,  así  como segundo  o disposto  polo art. 171 

do TRLRFL 2/2004,  do  5 de marzo. 

 

SÉTIMO.- Unha vez completo o expediente, enviaranse as copias correspondentes á 

Administración do Estado e á da  Comunidade Autónoma, reservando unha terceira para enviar, 

no seu  día,  ó Consello de Contas de Galicia. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, a presidencia remata a sesión sendo as 15.00 h, de todo o 

cal, eu, a secretaria dou fe. 

 

O Alcalde- Presidente,                                                                             A Secretaria 

 

Roberto Rey Martínez                                                                      Carmen Gómez Otero 

 

 


		2016-04-07T13:03:27+0200
	REY MARTINEZ ROBERTO - 79314640Z


		2016-04-07T13:03:55+0200
	ENTIDAD CONCELLO DE FRADES - CIF P1503900A - NOMBRE GOMEZ OTERO CARMEN - NIF 34898999H




