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                                                             ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO 
DO OITO DE ABRIL  DE DOUS MIL DEZASEIS 
(160408) 
No Concello de Zas, o oito de abril  de dous mil 
dezaseis, ás nove horas  e trinta e seis  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 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. 
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 de 09/02/2016 
A señora secretaria, coa venia e por requirimento 
da Presidencia, informa que se trata de traer ao 
Pleno a acta referida 
 Sometida a acta da sesión ordinaria de 
consideración do Pleno esta a aproba por 

unanimidade dos presentes. 
Segundo.- Dar conta dos decretos da Alcaldía. 
Don José David Gómez Brandariz ,coa venia da presidencia, sinala: A Mostra de 
Teatro? Son fondos do concello ou dalgunha subvención? 
O alcalde contesta: Son nosos. 
Todos os concelleiros e concelleiras quedan enterados/as de todos os decretos e do 
seu contido. 
Terceiro.- Dar conta do Plan orzamentario 2017-2019. 
O alcalde di: É unha previsión do 2017-2019 do que ingresamos e dos gastos.Mais ou 
menos. 
Seguimos igual porque a lei non nos deixa moito marxe. 
A interventora non ten problema en explicalo. 
Se da conta do decreto de 14/03/2016 no que se aproba o marco orzamentario para o 
periodo 2017-2019. Os concelleiros quedan enterados do expediente e contido do 
decreto. 
Cuarto.- Mocións de urxencia. 
1. MOCIÓN Nº 1. 
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  que le don José 
David Gomez Brandariz. 
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“O voceiro/concelleiro do Partido Popular DAVID GOMEZ BRANDARIZ, abaixo 
asinante, en nome propio e no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o 
seu debate e aprobación se procede, a seguinte MOCIÓN: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O Goberno galego, co seu presidente e a conselleira do Medio Rural á cabeza, vén 
traballando no obxectivo de garantir a viabilidade e futuro do sector primario, 
impulsando iniciativas e acordos que contribúan ao mantemento estable da súa 
actividade e dos empregos a ela asociados. 
O obxectivo final é garantir que as explotacións agrarias, gandeiras e forestais 
desenrolen a súa actividade dentro dun marco de competitividade e crecemento. 
Trátase o sector primario do sector base da nosa economía. Dentro da defensa e 
protección dos nosos agricultores e gandeiros, cómpre, que dende o Goberno Central 
se aprobe una bonificación potestativa do 95% sobre todas aquelas construccións 
indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrícolas, gandeiras ou 
forestais situadas en solo rústico. 
Neste sentido, na Sesión de 16 de Marzo de 2016, do Parlamento Galego, foi 
aprobado un acordo sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en relación co proceso de 
regularización catastral que está a desenvolver en Galicia, así como as actuacións que 
debe levar a cabo ao respecto. 
Por tanto, dada esta situación do Sector Primario, tan importante na economía deste 
municipio e da Comarca de SONEIRA, propoño ao Concello de ZAS a aprobación dos 
seguintes ACORDOS: 
Primeiro.- Solicitar una moratoria do Miniterio de Facenda para que este proceso non 
se desenrole sen ter suficientemente valoradas as peculiaridades e a idiosincrasia dos 
Concellos de Galicia. Que se modifique o Decreto 1020/93 no sentido de incluir un 
coeficiente de deprezación funcional (entre o 0,20 e o 0,80) para as edificacións 
destinadas a usos agrarios, extensible anque estas estén sin uso por cesa de dita 
actividade. 
Segundo.- Trasladar ó Ministerio de Facenda e ós Concellos, a necesidade de que as 
explotacións agrarias e gandeiras galegas teñan exencións o mais amplias posibles, 
na súa tributación. 
Terceiro.- Que establezan fórmulas de colaboración a través da FEGAMP, para 
prestarlles o asesoramento preciso aos Concellos de Galicia que o soliciten, en 
relación as súas competencias normativas no IBI e a repercusión que estas poidan ter, 
no seu ámbito financeiro e de equilibrio orzamentario. 
Carto.- Dirixirse ao Goberno Central pa que aprobe una exención da taxa prevista no 
proceso de regularización catastral 2013-2016 a futuro, e que devolva as xa 
ingresadas nos supostos que afecten ás construcións indispensables para o 
desenvolvemento de explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais situadas en solo 
rústico. 
Quinto.- Establecer o máximo permitido de bonificación do 95% da cota íntegra do IBI, 
para todas aquelas construccións indispensables para o desenvolvemento de 
explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais situadas en solo rústico. 
Sexto.- Aplicar sobre as explotacións agrarias e gandeiras, un coeficiente de 
tributación sobre o valor catastral do 0,3%. De existir un cambio na lexislación vixente, 
o coeficiente a aplicar será o mínimo esixible.ZAS, a _____ de Abril de 2016.Asinado: 
DAVID GOMEZ BRANDARIZ 
Voceiro/concelleiro do Grupo Municipal do PP” 
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O alcalde sinala: Nós votamos en contra da urxencia porque non nós parece 
urxente.temos que revisar en canto e como nos afecta a nós.Quen goberna é o PP, a 
competencia é del. 
Nos o tiñamos pensado.Nos xa  tivemos unha reunión e estamos facendo xestións 
para ver cómo afecta.A responsabilidade é do Goberno Central.Votamos en contra da 
urxencia. 
Sometida a moción  a urxencia do Pleno, este acorda por tres votos a favor da moción 
(don José David Gomez Brandariz,don Juan Carlos Torres Vila, don José Cotelo 
Pardiñas) e sete  en contra(don Manuel Muiño Espasandín, don Óscar Lema 
Romero,dona Yolanda Mourelle González, dona Natalia Espasandín Pazos,don 
Germán Pérez Freire,don Manuel García Velo,dona María Pilar  Garcia Garcia), non  
estimala. 
2. MOCION Nº 2. 
O alcalde sinala: Trátase de aprobar a ordenanza de estacionamento porque xa temos 
duas solicitudes. 
Sometida a urxencia a consideración do pleno, este acorda por unanimidade dos 
presentes  estimala. 
O grupo do Bloque nacionalista Galego, 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   

PROPOSTA DE ALCALDÍA  
Vista á proposta de Ordenanza das tarxetas de estacionamento  para persoas con 
discapacidade de data 5 de abril de 2016. 
Visto o informe da Traballadora social de data  5 de abril de 2016. 
Considerando o anteriormente exposto,esta alcaldía propón a adopción do seguinte 
acordo : 
Primeiro: Aprobar provisionalmente a Ordenanza municipal das tarxetas de 
estacionamento  para persoas con discapacidade . 
Segundo: Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante 
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da 
Provincia, por un prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán 
examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas. 
Terceiro:Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, 
no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao artigo 49 da lei 
7/85 , reguladora das bases de réxime local. 
Cuarto:Facúltase á Alcaldía para a xestión e tramitación de tódolos asuntos 
necesarios para levar a cabo o acordo adotado.En Zas, a  5 de abril de 2016.O alcalde 
Manuel Muíño Espasandín 
Sometido o asunto  a consideración do pleno, este acorda por unanimidade dos 
presentes  aprobalo. 
Quinto.-.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gómez Brandariz formula o seguinte rogo:Hai deficiencias na pista de 
san Roque.Non che comentaron nada,Óscar? 
O alcalde di: Hai tres. 
Don José David Gómez Brandariz di:Xa che direi cal é.O tema do tanatorio, segue 
igual? 
O alcalde di: Si.Estamos mirando. 
Don José David Gómez Brandariz di:Con respecto o tanatorio, algunha novidade? 
A continuación don Don Manuel García Velo expón: 
Estes son os gastos da semana cultural 
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Pintura na rua 150   

  

Presentación libro 50 anos..compra 15 libros 
para biblioteca 225 

 
Visita pazos (coste do autobus) 180 

 Obradoiro cociña do mundo (para nenos) 267 Monitor e materiais incluidos 
  Obradoiro cupcakes (o coste correspon de 

ao     
  material, a monitora non cobra 53   
  Obradoiro decoración tellas 267 Monitor e materiais incluidos 
  Obradoiro complementos (o importe     
  corresponde ao material, a monitora non 

cobra 70   
  Migallas teatro, leer conta moito 125 Monitor Incluido 
  Obradoiro elaboración de quitapenas 267 Monitor Incluido 
  Monólogo "fantasmas familiares" (Cadaval) 500   
  Malasombra teatro DEP 870   
  Dous son parella 800   
  Teatro, escola municipal de teatro 0   
  

    
Pandeiromus e Seisporoito 
(actividade da rede 

  Concerto venres 31/07/2015 1130 cultural da deputación 
  Gastos varios (Atención cos grupos que non 

cobran:   
Como poño a esquerda a Escola 
municipal de 

  fonte de fornelos, grupo de teatro escola 
municipal) 300 Teatro, e Fonte de Fornelos 

  Carpa 1200   
  Electricista 300   
    6704   
    As cantidades son todas con IVE engadido 
  

     

     

     Don Óscar Lema Romero di: En servizos sociais a tardanza de dependencia na 
valoración é de 4 a 6 meses.Valoran e asignan o grado. 
Cando llo din o concello asígnanlles as horas. Na resolución das horas hai xente que 
lle dan 100 horas e renuncia. 
Don José David Gómez Brandariz indica:Hai xente que ten 40 e lle dan 20 e o revés. 
Don Óscar Lema Romero di: Non sei. Hai xente que renuncia. 
O alcalde di: Os dependentes as veces queren prestación económica non horas. 
Don José David Gomez Brandariz di: As horas asignadas e non prestadas hai que 
devolvelas. 
O alcalde di: A Xunta non nos paga todo o coste do servizo. 
Don José David Gomez Brandariz di: Cantas mais horas, mais xente está contenta. 
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O alcalde di: Esto é competencia da Xunta. A Xunta empaquétanoslo a nós. Sen 
cartos a 9,70 a hora creo. 
Don José David Gomez Brandariz di: Canto pon o concello? 
Don Óscar Lema Romero, di: Teñoo aquí.O SAF non é subvencionado pola Xunta. 
No 2015 foron 74 usuarios. 
Actualmente temos 970 horas de alta o mes. 
9471 horas prestadas entre SAF e dependencia. 
O copago do SAF é 7485,6 €. O copago de dependencia 10201,62,total 17687,22. 
Don José David Gomez Brandariz di:5130 horas de dependencia, son as asignadas? 
Don Óscar Lema Romero di: Son as prestadas.Os asignados hai que mirar un a un. 
Ten que mirar a traballadora social. 
Don José David Gomez Brandariz di: Estouche pedindo as horas asignadas pola 
Xunta.Pedinno fai dous meses. 
O alcalde di: Ti non pides informes,preguntas 
Don José David Gomez Brandariz di: Eu pido o que quero. 
O alcalde di: Pide o que queiras. Nos non damos informes. Podes pedir o que queiras. 
Don José David Gomez Brandariz di: As horas asignadas polo xunta, é fácil. 
O alcalde di: A Xunta tamén podechas dar. 
Don Óscar Lema Romero di: Os ingresos de dependencia da Xunta no 2015 son 
44507. 
Os gastos do servizo de axuda a domicilio son 57303,85 e de dependencia 68933,91 
Non sei se algunha cousa mais. 
Don José David Gomez Brandariz di: Non. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as dez horas 
e once 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. 


