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                                                             BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO 
DEZASETE DE SETEMBRO DE DOUS MIL 
QUINCE (150917) 
No Concello de Zas, o once de agosto  de dous 
mil quince, ás dez horas e cinco minutos , 
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 extraordinaria 
urxente 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 don öscar Lema 
Romero 
Unha vez que a Presidencia abriu o acto, 
pasouse a tratar os asuntos comprendidos na 
Orde do día. 
 
Primeiro.- Aprobación da urxencia. 
O alcalde sinala: Pedimos fai cinco anos unha 
axuda a reindustrialización para urbanizar o 
polígono e nos deron 100.000€ de subvención e 
400.000€ de préstamo.A nós nos pagaron os 
empresarios porque os costes son deles. 

O crédito que non é un credito ten cinco anos de carencia. Podíamos devolvelo todo 
pero como non hai intereses… 
A urxencia é porque antes do 1 de outubro temos que pagalo senon entraríamos en 
apremio. 
Sometida a urrxencia da sesión o Pleno,este acorda , por unanimidade dos presentes 
aprobala.  
Segundo.- Acordos que procedan: crédito Extraordinario 2P/2015. 

PROPUESTA PLENO 
Vista a proposta de liquidación da Delegación de Economía e Facenda de A Coruña 
(RE 1370 de 9 de septembro de 2015) remitida a este Concello para que se proceda a 
ingresar a cuota correspondente á  anualidade de 2015 do Préstamo del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
Visto que existe un gasto que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, para o 
que non existe crédito no vixente orzamento, según se xustifica na Memoria que 
acompaña ao presente expediente, e dado que se dispón de Remanente de 
Tesourería nos termos que tamén se indican na memoria,  
 Visto el expediente tramitado para modificar o vixente orzamento mediante crédito 
extraordinario financiado con Remanente de Tesourería para gastos con finanzamento 
afectado consonte ao seguinte desglose:  
 
 

ASISTENCIA PLENO 150917: 
 
Presidente: 
Don Manuel Muíño Espasandín 
 
Concelleiros: 
Don Óscar Lema Romero Dona  
Dona Yolanda Mourelle González 
Dona Natalia Espasandín Pazos 
Don Germán Pérez Freire 
Don Manuel García Velo 
Don José Luis Velo Velo 
Dona María Pilar  Garcia Garcia 
Don José David Gomez Brandariz 
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
 
Ausencias: 
Don Óscar Lema Romero  
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 
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GASTO INGRESO 

Aplicación orzamentaria importe Concepto importe 

  
011.910.00 

  
40.000,00 

  
870.10 

  
40.000,00 

 
Visto o Informe da interventora municipal de data 15 de Setembro de 2015 relativo ao 
mesmo, 
RESOLVO 
Propoñer  ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos: 
1. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº 2P/2015 de 
Crédito Extraordinario financiado con remanente de tesoureria para gastos con 
finanzamento afectado de 2014  
2. Expoñer ao público dito expediente durante 15 días mediante a publicación de 
anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no tablón de anuncios do Concello. 
3. Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o mesmo non se 
presentasen reclamacións durante o perido de exposición pública. 
4. Publicar unha vez aprobada a modificación, un resumen da mesma a nivel capítulos 
no tablón municipal e no Boletín Oficial da Provincia 
5. Que se proceda a aprobar o gasto e ordenar o pago con carecter previo a entrada 
en vigor da presente modificación, aboando a anualidade do ano 2015 antes do un de 
outubro, en aplicación dos principios legais y constitucionais de eficacia e eficiencia na 
asignación de recursos públicos. En Zas, a 15 de Septembro de 2015O Alcalde.Asdo.- 
Manuel Muiño Espasandín. 
O alcalde di: Como xa expliquei son 40.000€ o ano durante dez anos. 
Don José David Gómez Brandariz, coa venia da presidencia, pregunta: Esto podíase 
pagar antes? 
O alcalde di: tíñase que pagar este ano. A carta eentrou o 9 de setembro 
Don José David Gómez Brandariz, coa venia da presidencia, pregunta:Por qué non se 
pagou antes? 
O alcalde di:Entrou a carta de pago o 9 de setembro. 
Todos os concelleiros e concelleiras quedan enterados/as de todos os decretos e do 
seu contido. 
Sometido o asunto a consideración do Pleno, este aproba por unanimidade dos 
presentes aprobar  a proposta da Alcaldia anteriormente transcrita en todos os seus 
termos 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as dez horas 
e dez 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. 


