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                                                             BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA URXENTE DO PLENO DO 
DEZAOITO DE DECEMBRO  DE  DOUS MIL 
QUINCE (151218) 
No Concello de Zas, o  dezaoito de decembro de 
dous mil quince, ás dez horas e once minutos 
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 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 Manuel 
Garcia Velo. 
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: Convocamos o pleno urxente 
porque cóllenos o toro.Mañán acábase o prazo 
para presentar o POS e o PAS. 
Sometida a urrxencia da sesión o Pleno,este 
acorda, por unanimidade dos presentes 

aprobala.  
Segundo.- Acordos que procedan:Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal( POS) 2016. 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA AO PLENO 
Vistas as bases reguladoras do Plan Provincial de cooperación as obras e servizos de 
competencia municipal( POS) 2016 publicadas no BOP A Coruña nº 196, o 14 de 
outubro de 2015. 
Considerando que o Pleno da Deputación da Coruña asignou a este concello, de 
acordo, cos criterios establecidos nas bases a cantidade de 294.260,19 €. 
Tendo en conta o anterior decidiuse invertir a cantidade  de 147.274,85€ en proxecto 
de obra  e 146.985,34€ en gasto corrente. 
 Vistos os antrecedentes obrantes no expediente: 
-Informe técnico de 03/12/15 e 16/12/15 
Solicitude autorización Augas de galicia RS 1536/15 
-Informe de  intervención 16/12/15 
-informe técnico-xurídico 16/12/15 
-Informe de secretaría 16/12/15 
Considerando o anteriormente expostos, vista e coñecida a totalidade da 
documentación do expediente, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: 
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2016 da Deputación provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e 
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aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos 
investimentos e, no seu caso, ao financiamento dos gastos correntes do exercicio 
2016,  e de acordo co financiamento que se indica: 
 
A ) Realización de obras e subministracións: 
 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

 AGLOMERADO DE ZAS A ARTÓN  
147.274,85 

   147.274,85 

        

        

        

        

       SUBTOTAL OBRAS / 
SUBMINISTRACIÓNS 

 147274,85    147274,85 

 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos na 
anualidade 2016 e que se relacionan nesta táboa. 
 
B ) Financiamento de gastos correntes: 
           

 Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos 
correntes 

 146985,34 

SUBTOTAL GASTO CORRENTE  146985,34 

 
 
C ) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Orzamento 
total 

SUBTOTAL OBRAS /SUBMINISTRACIÓNS 
 

 147274,85    147274,85 

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES  
  

 146985,34    146985,34 

 
T O T A L 

 294260,19    294260,19 

 
 
 
2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2016 no que se inclúen as obras ou 
subministracións que a continuación se indican e aprobar os correspondentes 
proxectos ou pregos de prescricións: 
 

Denominación da obra ou subministración Orzamento 
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TOTAIS   

            
 
3.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para 
a execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2016 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 
2016 se a houbera. 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que 
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións para a súa 
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma 
total non supera o 100% do seu importe.  
7.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite 
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente.Zas,17 de decembro de 2015. 
O alcalde,Manuel Muiño Espasandín.” 
A continuación prodúcese o debate plenario. 
O alcalde sinala: Fixemos o proxecto de Zas a Artón porque é o que está peor. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia, sinala: Cal é o motivo de 
que 50% se destine a gasto corrente? 
O alcalde di: Non temos feito os orzamentos pero tal e como está a subida de todo…O 
ano pasado tiñamos o 40% para non incurrir en déficit,para conter o gasto. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia, sinala: Non hai cartos? 
O alcalde di: Sí pero non podemos gastalos.Eso explicao a Interventora. 
Outra vez teño que falar de Montoro.Coa lei de medidas ó aforro non nos deixa gastar 
, so os gastos conforme os ingresos que teñamos. 
Se gastamos mais hai que facer un plan de estabilidade.Tendo liquidez, qué 
facemos?Poñemos esto casi todos os concellos para poder afrontar o orzamento e 
non desestabilizarnos. 
Se ves o arqueo ,ves tesourería e as contas. A estas altura debemos ter dous millóns. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia ,sinala: Vemos excesivo o 
50% cando se pode destinar noutras cousas. 
O alcalde di: O ano que ven baixa 200.000€ os ingresos do estado pola baixada da 
poboación. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia, sinala: Imos votar en 
contra polo 50% en gasto corrente pero non porque non esteamos de acordo coa obra. 
O alcalde di: O acordo é unico. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia,sinala:Imos votar en 
contra pero estamos a favor da obra. 
Sometido o asunto a consideración do Pleno, este aproba por sete votos a favor ( don 
Manuel Muíño Espasandín, don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
González, dona Natalia Espasandín Pazos, don Germán Pérez Freire, dona María 
Pilar Garcia Garcia e don José Luis Velo Velo ) e 3 en contra (don José David Gomez 
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Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e  don José Cotelo Pardiñas) a proposta da 
Alcaldia anteriormente transcrita en todos os seus termos 
 
Terceiro.- Acordos que procedan: Pan de acción social ( PAS) 2015. 
PROPOSTA DE ALCALDÍA AO PLENO 
 Vistas as bases reguladoras do Plan Provincial de acción social ( PAS)2015 
publicadas no BOP A Coruña nº 196, o 14 de outubro de 2015. 
Considerando que o Pleno da Deputación da Coruña asignou a este concello, de 
acordo, cos criterios establecidos nas bases a cantidade de 401.263,89€. 
Tendo en conta o anterior decidiuse invertir a cantidade  de 299806,37€ en 
pinvestimentos sostibles de carácter social e e 101.457,37€ noutros investimentos. 
 Vistos os antecedentes obrantes no expediente e en cada proxecto: 
- Memoria de alcaldía e informe técnico sobre as consecuencias económicas e 
orzamentarias 
-Informes do técnico municipal sobre a  contratación e a viabilidade urbanística 
-Solicitude autorizacións sectoriaisn no caso de que sexan precisas 
- Informe técnico-xurídico sobre a disponibilidade dos terreos 
-Informe de secretaría sobre a viabilidade urbanística 
-Informe da intervención específica de cada investimento. 
Considerando o anteriormente exposto, visto o informe de intervención de 17 de 
decembro do PAS 2015, e coñecida a totalidade da documentación do expediente, 
proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
A ) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social: 
 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

 MCR ACCESO A ANDRAGALLA E 
ESTRADA DE FONTE ESPIÑO-AS ABELLAS 

106694,12   106694,12 

 RED DE SANEAMENTO EN MUIÑO, 
PEDRAPADREIRO, MARÁN, CAMPOS E 
PLUVIAIS EN O COUTO 

93529,83   93529,83 

 EDAR EN S,. CREMENZO DE PAZOS.RED 
PRINCIPAL 

69073,26   69073,26 

 PARQUE INFANTIL DE MUIÑO 30509,16   30509,16 

        

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL 

299806,37   299806,37 

 
 
B ) Outros investimentos financeiramente sostibles: 
           

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

 MCR ASFALTADOS VARIOS 101457,52   101457,52 
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SUBTOTAL OUTROS  INVESTIMENTOS  101457,52   101457,52 

 
 
C ) Resumo: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento 
total 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL  

299806,37   299806,37 

SUBTOTAL OUTROS  INVESTIMENTOS 101457,52  101457,52 

T O T A L    401263,89   401263,89 

 
 
 
2.- Aprobar o Plan complementario no que se inclúen as obras ou subministracións de 
carácter social que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos 
ou pregos de prescricións: 
 

Investimentos financeiramente sostibles de carácter social 
 

Orzamento 

    

    

TOTAIS   

            
 
3.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para 
a execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
4.- Comprometerse o Concello, no seu caso, a incluír no orzamento municipal os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas neste Plan 
se a houbera. 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que 
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións para a súa 
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma 
total non supera o 100% do seu importe.  
7.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite 
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente.Zas,17 de decembro de 2015.O 
alcalde, Manuel Muiño Espasandín” 
A continuación prodúcese o debate plenario. 
O alcalde di: Destinamos o 60% a gastos sociais e o 40% a outros tal e como están as 
bases. 
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En Andragalla ampliamos un metro para cada lado.É asfaltado todo. O mesmo en 
Fontespiño e as Abellas. 
O parque infantil é porque nesa zona hai 16 ou 17 nenos de idade próxima. 
 Don José Cotelo Pardiñas, coa venia da presidencia, di: Un arreglo na carretera do 
Vilar a Gándara? A xente se aparte dela polo mal que está. 
O alcalde di: Cando teñamos cartos. 
Don José Cotelo Pardiñas, coa venia da presidencia, di: Bueno, cartos, tedes 
O alcalde di: So oiches unha parte. Non nos deixan gastalos. 
Don José Cotelo Pardiñas, coa venia da presidencia, di: Pois desviar un pouco 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia,sinala: Hai algo para fins 
sociais? 
O alcalde di: O parque.Laracha,Cabana fixeron MCR. 
Sometido o asunto a consideración do Pleno, este aproba por sete votos a favor ( don 
Manuel Muíño Espasandín, don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
González,dona Natalia Espasandín Pazos, don Germán Pérez Freire, dona María Pilar 
Garcia Garcia 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 
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. 


