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                                                             BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN 
ORDINARIA DO PLENO DO TRECE DE 
OUTUBRO DE DOUS MIL QUINCE (151013) 
No Concello de Zas, o trece de outubro  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 á marxe; co obxecto de desenvolver 
unha sesión ordinaria do Pleno, en base á 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 Dª Natalia 
Espasandín Pazos e de D. José Luis Velo Velo. 
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 ordinaria do 11/08/2015 
- sesión extraordinaria urxente do 17/09/2015 
A señora secretaria, coa venia e por requirimento 
da Presidencia, informa que se trata de traer ao 
Pleno as actas referidas 
Ao non se faceren comentarios, sométense as 

actas 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 informados/as de todos os decretos e do 
seu contido. 
Terceiro: Dar conta das obrigas trimestrais de subministración de información, 
correspondentes ó segundo trimestre de 2015. 
O alcalde comenta que o concello segue ben. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 24 xullo de 2015 ao que se 
unen como anexos os formularios remitidos a través da oficina virtual ao Ministerio de 
Facenda e do que se desprende que se estima o cumprimento do obxectivo de 
estabilidade e da regra de gasto da liquidación. 
Os concelleiros quedan informados do contido do informe e do expediente 
Cuarto:  Dar conta do Plan orzamentario 2016-2018. 
Dase conta do decreto de  8/09/2015 no que se acorda aprobar as lineas 
fundamentais do orzamento do 2016 e que non existen pasivos continxentes. 
O alcalde di: Esto é como entendemos que vai ser o orzamento de 2016. 
Se imos manter o equilibrio presupuestario. 
Os concelleiros quedan enterados do expediente e contido do decreto. 
Quinto: Mocións de urxencia. 
1. ADHESIÓN A “GALEGA 100%” 

ASISTENCIA PLENO 151013: 
 
Presidente: 
Don Manuel Muíño Espasandín 
 
Concelleiros: 
Don Óscar Lema Romero  
Dona Yolanda Mourelle González 
Don Germán Pérez Freire 
Don Manuel García Velo 
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Don José David Gomez Brandariz 
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
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Dona Natalia Espasandín Pazos 
Don José Luis Velo Velo 
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodríguez Arranz 
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Os concelleiros presentes, por unanimidade,considerando a actualidade do tema 
aceptan a urxencia do asunto. 
 A continuación pásase ao fondo do tema 
O grupo do Partido Popular, ao amparo do art. 91.4 do Real decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, presenta a seguinte moción : 
Don José David Gómez Brandariz expón: A moción é adherirse a “Galega 100%” para 
promocionar o sector lácteo. 
Hai unha campaña na Xunta de Galicia para promocionar o uso do leite galego, 100% 
feito en Galicia. 
Trátase de que todas as administracións se adhiran e de que poñamos un gran de 
area. 
Onte votouse na Deputación. 
Propoñemos que o concello de Zas se adhira a esta campaña. 
O alcalde di: Onte tocoume a min esta medida na Deputación.Votamos en contra, non 
porque non esteamos de acordo en promocionalo. Na exposición de motivos parece 
que a crise do sector lácteo é por unha campaña de publicidade. A crise é máis 
profunda. 
A Xunta e o Goberno teñen máis responsabilidade. Nós producimos o 40% e 
consumimos o 8%. Por moito que consumamos non chegamos. 
O problema é  non ter un contrato cun mínimo.Non saber o que se vai cobrar. Non o 
saben ata despois.O que piden é vivir do que producen.Pódense facer campañas de 
marketing.O que hai que facer e ter un prezo de referencia. 
En Carrefour un litro de leite custa 28 céntimos.Producilo vale moito máis. 
Quen está permitindo iso? Os que teñen as competencias de vixiancia.As 
administracións non queren  meterse coa distribución nin coa industria. 
Estamos a favor de calquer campaña que se faga. 
En Francia se fixo,se fixo un prezo mínimo.O que se fixo onte en Madrid foi unha 
declaración de intencións.Nós considerando que non vai o fondo do problema e non 
estando en contra de que a Xunta faga estas campañas, o día de onte votamos en 
contra e agora tamén. 
 Don José David Gómez Brandariz expón:Non imos entrar en debates.A miña posición 
non é esa. 
Os prezos mínimos están regulados por Europa. Non imos chegar a ningún acordo. 
Sometida a moción  a consideración do Pleno, este acorda por tres votos a favor da 
moción (don Manuel Muiño Espasandín, don Óscar Lema Romero,dona Yolanda 
Mourelle González, don Germán Pérez Freire,don Manuel García Velo,dona María 
Pilar  Garcia Garcia) e seis  en contra, non estimala. 
Sexto: Rogos e preguntas. 
Don José David Gómez Brandariz formula as seguinte pregunta: Canto supuso a 
semana cultural? 
O alcalde di: Agora non me acordo. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: A pista do campo de fútbol que vai hacia arriba e sale 
da casa de Severino 
O alcalde di: Intentamos ampliala e se non teñen o ancho. 
Don Juan Carlos Torres Vila di:Ata alí sí o hai. 
O alcalde di: Aí hai que facer cunetas, o ancho como mínimo é seis metros. Xa se 
intentou algunha vez. 
Don José Cotelo Pardiñas sinala: A xente quere, xa que hai dun lado, doutro tamén. 
O alcalde di: Mirarémolo. 
Don Juan Carlos Torres Vila di:Se a futura ubicación do tanatorio vai ahí... 
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Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as dez 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. 


