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                                                             ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E 
URXENTE DO PLENO DO SEIS DE MAIO DE 
DOUS MIL DEZASEIS (160506) 
No Concello de Zas, o seis de maio de dous mil 
dezaseis, ás nove horas  e dez minutos 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 e 
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. 
Unha vez que a Presidencia abriu o acto, 
pasouse a tratar os asuntos comprendidos na 
Orde do día. 
 
Primeiro.- Acordos que procedan sobre a 
urxencia. 
O Alcalde sinala que a urxencia é pola 
aprobación de novos proxectos do PAS xa 
que a Deputación mandou cambiar tres qe hai 
que aprobar os novos o antes posible. 
Don José María Gomez Brandariz manifesta: 
Polo menos puidestes avisar con 24 horas de 
antelación. 

 Sometida a urxencia  a consideración do Pleno esta a aproba  por cinco votos a 
favor ( don Manuel Muiño Espasandín,don Óscar Lema Romero,dona Yolanda 
Mourelle Gonzalez,don Germán Pérez Freire e dona María Pilar García García) e tres 
abstencións ( don José David Gomez Brandariz,don Juan Carlos Torres Vila,don José 
Cotelo Pardiñas) a urxencia da sesión. 
Segundo.- Acordos que procedan sobre a modificación do PAS 2015. 
O alcalde di: A Deputación mandou cambiar 3 proxectos e o final tivemos que 
cambiar todos para poder arreglar as estradas que teñen mais 
urxencia.Deixamos só o proxecto do parque infantil de Muiño. 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Visto que en sesión plenaria de 18/12/2015 o Concello de Zas acordou participar no  
Plan de Acción Social ( PAS 2015) da Deputación da Coruña formulando a solicitude 
cos seguintes proxectos. 
“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 
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 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 

        

        

        

        

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   

            
Visto que a Deputación da Coruña comunica a través da SUBTEL que determinadas 
obras aprobadas na sesión do 18/12/15 ( MCR ACCESO A ANDRAGALLA E 
ESTRADA DE FONTE ESPIÑO-AS ABELLAS, RED DE SANEAMENTO EN MUIÑO, 
PEDRAPADREIRO, MARÁN, CAMPOS E PLUVIAIS EN O COUTO EDAR EN S,. 
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CREMENZO DE PAZOS.RED PRINCIPAL ) non teñen carácter de investimento polo 
que se “deberá aprobar un novo acordo coa finalidade de eliminar a obra que non ten 
carácter social e incluir un novo investimentos” . 
Vista  a providencia de alcaldía de 02/05/2016 no que se indica que dado a non 
aceptación pola Deputación das obras anteriomente relacionadas e preciso proxectar 
de novo a totalidade das actuacións en estradas dando prioridade as urxentes e 
inaprazables, motivo polo que esta alcaldía decide substituir a obra MCR 
ASFALTADOS VARIOS. 
Vistos os informes obrantes nos novos expedientes que se están a tramitar en 
substitución dos anteriores: 
- Memoria de alcaldía e informe técnico sobre as consecuencias económicas e 
orzamentarias 
-Informes do técnico municipal sobre a  contratación e a viabilidade urbanística nos 
proxectos non asinados polo arquitecto técnico municipal : “Acondicionamento area 
recreativa de Meanos,parque infantil y pista multideportiva”,”Acondicionamento area 
estacionamento centro social e pavillon municipal de Baio”,”MCR estrada Fontespiño-
As Abellas”,”MCR estrada Baizana-Treos,acceso a Andragalla e acceso a  
Baizana”.Nos proxectos redactados polo arquitecto técnico municipal se recolle a 
viabilidade urbanística no propio documento 
- Informe técnico-xurídico sobre a disponibilidade dos terreos 
-Informe de secretaría sobre a viabilidade urbanística 
-Informe da intervención específica de cada investimento. 
-Informe de carácter social nos seguintes proxectos: “Acondicionamento area 
recreativa de Meanos,parque infantil y pista multideportiva”,”Acondicionamento area 
estacionamento centro social e pavillon municipal de Baio”,” Rehabilitación de escolas 
unitarias de Romelle, Zas e Muiño “, “Rehabilitación de escolas unitarias de San 
Cremenzo e Carreira”,”Reforma auditorio de Zas e local social entreplanta Baio” 
Vista a providencia de 5 de maio de 2016 de alcaldia relativa a obra de titulo      “ 
Acondicionamento Área estacionamiento centro social e pabellón de Baio”. 
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: 
Primeiro: Modificar a solicitude de participación no Plan de Acción Social (PAS) da 
Deputación da Coruña formulada en decembro de 2015 e aprobada por este Pleno o 
18/12/2015. 
Respecto o citado acordo únicamente se conserva o proxecto de “PARQUE INFANTIL 
DE MUIÑO”(orzamento 30.509,16€) e en substitución dos anteriores (“Mcr acceso a 
Andragalla e estrada de Fonte Espiño-As Abellas”, “Red de saneamento en Muiño, 
Pedrapadreiro, Marán, Campos e pluviais en o Couto”, “Edar en San Cremenzo de 
Pazos.Red principal”, ”Mcr asfaltados varios”) introdúcense os seguintes proxectos: 
- ACONDICIONAMENTO AREA RECREATIVA DE MEANOS.PARQUE INFANTIL Y 
PISTA MULTIDEPORTIVA 
- REHABILITACIÓN DE ESCOLAS UNITARIAS DE ROMELLE, ZAS E MUIÑO 
- REHABILITACIÓN DE ESCOLAS UNITARIAS DE SAN CREMENZO E CARREIRA 
-REFORMA AUDITORIO DE ZAS E LOCAL SOCIAL ENTREPLANTA BAIO 
-ACONDICIONAMENTO AREA ESTACIONAMENTO CENTRO SOCIAL E PAVILLON 
MUNICIPAL DE BAIO 
-MCR ESTRADA FONTESPIÑO-AS ABELLAS 
-MCR ESTRADA BAIZANA-TREOS,ACCESO A ANDRAGALLA E ACCESO A  
BAIZANA  
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Segundo:- Participar no Plan de Acción Social (PAS) 2015 da Deputación Provincial 
de A Coruña, cuxas bases de se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a 
aplicación da subvención asignada aos seguintes investimentos financeiramente 
sostibles, de acordo co financiamento que se especifica, aprobando os seus proxectos 
das obras ou pregos das subministracións: 
Relación total: 
A ) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social: 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

PARQUE INFANTIL DE MUIÑO (proxecto 
aprobado en sesión 18/12/15) 

30509,16   30509,16 

ACONDICIONAMENTO AREA RECREATIVA 
DE MEANOS.PARQUE INFANTIL Y PISTA 
MULTIDEPORTIVA 

31241,06   31241,06 

REHABILITACIÓN DE ESCOLAS UNITARIAS 
DE ROMELLE, ZAS E MUIÑO 

30293,74   30293,74 

REHABILITACIÓN DE ESCOLAS UNITARIAS 
DE SAN CREMENZO E CARREIRA 

33964,87   33964,87 

REFORMA AUDITORIO DE ZAS E LOCAL 
SOCIAL ENTREPLANTA BAIO 

59788,04   59788,04 

ACONDICIONAMENTO AREA 
ESTACIONAMENTO CENTRO SOCIAL E 
PAVILLON MUNICIPAL DE BAIO 

54961,47   54961,47 

    

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL 

240758,34  240758,34 

 
 
B ) Outros investimentos financeiramente sostibles: 
           

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

 MCR ESTRADA FONTESPIÑO-AS 
ABELLAS 

87378,89   87378,89 

 MCR ESTRADA BAIZANA-TREOS,ACCESO 
A ANDRAGALLA E ACCESO A  BAIZANA 

73126,66   73126,66 

        

    

    

SUBTOTAL OUTROS  INVESTIMENTOS  160505,55   160505,55 

 
 
C ) Resumo: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Orzamento 
total 

SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL  

240758,34   240758,34 
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SUBTOTAL OUTROS  INVESTIMENTOS 160505,55  160505,5      
5 

T O T A L    401263,89   401263,89 

 
Terceiro:- 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   

            
Cuarto:.- 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. 
Quinto:- 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. 
Sexto:- 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. 
Setimo:-  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.  
Oitavo.- 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. 
Noveno- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.Zas, 6 de maio do dous mil 
dezaséis. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as nove 
horas e vinte 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. 


