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                                                             BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN 
ORDINARIA DO PLENO DO ONCE DE 
AGOSTO DE DOUS MIL QUINCE (150811) 
No Concello de Zas, o once de agosto  de dous 
mil quince, ás trece horas , reuníronse no salón 
de sesións habilitado para o efecto, baixo a 
presidencia do señor alcalde don Manuel Muíño 
Espasandín, coa asistencia da secretaria e dos 
señores concelleiros relacionados ao marxe; co 
obxecto de desenvolver unha sesión ordinaria 
do Pleno, en base a Orde do día circulada e para 
o que foron legalmente convocados. 
A señora secretaria verifica que na primeira 
convocatoria existe quórum suficiente de 
constitución. 
O alcalde excusa a ausencia de dona Yolanda 
Mourelle González e dona María Pilar  Garcia 
Garcia 
Unha vez que a Presidencia abriu o acto, 
pasouse a tratar os asuntos comprendidos na 
Orde do día. 
 
Primeiro.- Acordos que procedan sobre actas 
de sesións anteriores: 
- sesión extraordinaria de 13/06/2015 
- sesión extraordinaria de 19/06/2015. 
A señora secretaria, coa venia e por requirimento 
da Presidencia, informa que se trata de traer ao 
Pleno as actas referidas 
 Ao non facérense comentarios, 

sométense as acta á consideración do Pleno e acórdase, por unanimidade dos 
membros asistentes, aprobar a súa redacción sen ningunha corrección.  
Segundo.- Dar conta dos decretos da Alcaldía. 
Todos os concelleiros e concelleiras quedan enterados/as de todos os decretos e do 
seu contido. 
Terceiro.- Dar conta do periodo medio de pago a proveedores do segundo 
trimestre exercicio 2015. 
En relación co periodo medio de pago consta no expediente a remisión telemática do 
mesmo  o día 27 de xuño do 2015 figurando, no documento, un periodo medio de 
pago de menos 12,38 días. 
Cuarto.- Conta Xeral do exercicio 2014. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Formada a Conta Xeral do ano 2014 pola Intervención Municipal, e comprobados os 
libros, documentos e xustificantes oportunos, así como toda a documentación anexa á 
mesma e esixida pola lexislación vixente e as bases de execución do orzamento do 
Concello de Zas para o ano 2014. 
Considerando o anteriormente exposto, visto o informe da Interventora Municipal 
relativo á mesma e o Anexo ao mesmo cos reparos da intervención municipal do ano 
2014 de data 12 de maio de 2015, en aplicación do disposto no artigo 116 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e no artigo 212 do 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real decreto 
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lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,  proponse á Comisión Especial de Contas do 
Concello de Zas, a adopción do seguinte ACORDO:   
Primeiro: Informar favorablemente a Conta Xeral do Municipio do exercicio 2014, que 
quedou cumpridamente xustificada. 
Segundo: Ordenar que a referida Conta, así como o propio informe emitido por esta 
Comisión, xunto co resto do expediente, sexan expostos ao público, durante un prazo 
de quince días, coa finalidade de que durante o dito  prazo e oito días máis, as 
persoas interesadas poidan presentar cantas reclamacións, reparos ou observacións, 
teñan por convenientes, os cales, caso de presentarse, haberán de ser examinados 
por esta Comisión, previa práctica de cantas comprobacións se consideren  
necesarias, para a emisión de novo informe, que será trasladado, xunto cos reparos, 
reclamacións ou observacións formulados, a consideración plenaria definitiva.En Zas, 
14 de maio de 2015. 
O Alcalde-Presidente.Asdo.- D. Manuel Muíño Espasandín” 
Sometido o tema a consideración da Comisión Especial de Contas apróbase por cinco 
votos a favor (don Manuel Muíño Espasandín, don Germán Pérez Freire, dona María 
Dolores Martínez Caamaño, dona Yolanda Mourelle González, don José María Calo 
Varela ) e duas abstencións (don Pedro Osende Rigueiro, dona Isolina Gonzalez 
Silvarredonda) a proposta de alcaldía anteriormente transcrita.  
Vista a publicación realizada no B.O.P. da Coruña, nº100, de 29 de maio . 
Visto o certificado de secretaría de non presentación de reclamacións. 
Visto o Ditame da Comisión Especial de Contas, e de conformidade do disposto no 
art.22.2.e) da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, se 
propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:  
Primero: Aprobar a Conta Xeral do ejercicio 2014. 
Segundo: Rendir a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, ao Consello de Contas tal e como se establece no 
art. 212.3 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas Locais aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
En Zas, a 7 de agosto de 2015.O alcalde,Manuel Muíño Espasandín. 
Sometido o asunto a consideración do Pleno, este aproba por seis votos a favor ( don 
Manuel Muíño Espasandín, don Óscar Lema Romero, dona Natalia Espasandín 
Pazos, don Germán Pérez Freire, don Manuel García Velo, e don José Luis Velo Velo 
) e 3 abstencións (don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e  
don José Cotelo Pardiñas) a proposta da Alcaldia anteriormente transcrita en todos os 
seus termos 
Quinto.- Mocións de urxencia. 
Non se presentan. 
Sexto.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gómez Brandariz formula as seguinte preguntas: Bos días. Antes de 
nada parabéns como diputado. A pregunta ten que ver coa Deputación. Este 
nomeamento vai a afectar á dedicación exclusiva?Tes pensado modificala? 
O alcalde sinala: Sigo igual. En principio as competencias de aí son poucas, asistencia 
a Plenos e comisións e son compatibles. 
Don José David Gómez Brandariz manifesta: Sobre a conta do ano pasado me 
preguntaron os veciños, as asociacións. Pode saberse que cantidades foron 
destinadas ás distintas asociacións?O teño que pedir por escrito? 
O alcalde di: Sí. Non hai ningún problema porque ademais están nos presupostos. 
Aunque pode que estiveran aprobadas e logo non a solicitaran. 
Non o tes que pedir por escrito xa o estás pedindo aquí. 
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Don José David Gómez Brandariz  pregunta: A carballeira.O concello, que 
aportou?Non sei se o sabedes agora o mais adiante 
O alcalde di: O dos orzamentos.Exactamente non sei.Non lle pagamos a entrada pero 
acordamos que cederan esas entradas.Os de mais de 60 anos xa non a pagaban. 
Don José David Gómez Brandariz manifesta: O do tanatorio.Vaise facer pronto? 
O alcalde di: Estamos mirando a forma de facelo,como xestionalos, se nós ou sacalo a 
concesión. 
Don José David Gómez Brandariz manifesta: Será pronto? 
O alcalde di: Intentaremos.A construción é o de menos pero a forma de xestión ten 
que traerse a pleno 
Don José David Gómez Brandariz manifesta: Nós antes das eleccións falamos con 
dúas funerarias e as dúas estaban interesadas. Se queredes dígovos con quen falei. 
Don José David Gómez Brandariz manifesta: Algúns veciños de Baio me preguntan 
que qué impide a obra da Carballeira. 
Oalcalde di: A obra?Desenvolver a área? Estamos esperando á modificación da 
LOUGA.Na área hai unha casa que ten que expropiarse e indemnizar ós propietarios. 
Esa área non sería viable económicamente. Estamos esperando unha modificación 
porque a LOUGA se modificaría para axilizar os trámites nos pequenos concellos. En 
todo caso o concello non pon unha peseta, o pagarían os propietarios. 
Don Juan Carlos Torres Vila formula os seguintes rogos: Na ponte do Botón , na 
marxe dereita, poñede unha varanda. 
O alcalde di: Sí pero a carretera é da Xunta, hai que pedir permiso e mirar o 
orzamento. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: Na acera de Agra dos Cregos, despois de Ponciano, 
colocar unhas varandas. 
E diante da casa de Guillermo, di que se lle apoza a auga. 
 Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas e trinta e cinco minutos do día da data, do que se estende a presente acta, que 
eu, a secretaria, certifico e asino, autorizando a mesma, xunto co señor alcalde. 


