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                                                           ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
DEZANOVE DE AGOSTO DE DOUS MIL 
DEZASEIS (160819) 
No Concello de Zas, o dezanove de agosto  de 
dous mil dezaseis, ás trece horas e dez 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 do 31/05/2016. 
-sesión extraordinaria e urxente do 
10/06//2016. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da 
presidencia di que na acta de 31/05/201 en 
relación coa obra de Fonte Espiño empregou a 

palabra “executar” 
Sometida as actas á consideración do Pleno este a aproba por  unanimidade as actas 
coa corrección mencionada. 
Segundo.- Dar conta dos decretos de Alcaldía. 
Os concelleiros quedas informados do contido dos decretos desde a última sesión 
ordinaria. 
Terceiro.-Dar conta das obrigas trimestrais de subministración de 
información,correspondentes ao 2º trimestre de 2016. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 22 de xullo de 2016 ao que 
se unen como anexos os formularios remitidos a través da oficina virtual ao Ministerio 
de Facenda . 
Os concelleiros quedan informados do contido do informe e do expediente 
Cuarto.-Dar conta do periodo medio de pago do 2º trimestre de 2016. 
En relación co periodo medio de pago do segundo trimestre do 2016 consta no 
expediente a remisión telemática do mesmo  o día 19 de xullo de 2016 figurando, no 
documento, un periodo medio de pago de 0.81 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe. 
Cuarto- Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2016 
Consta ditame favorable da Comisión. 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Visto o expediente tramitado para modificar créditos no vixente orzamento municipal 
en virtude de Transferencia de crédito entre aplicación da mesma área de gasto e 
distinto capítulo, para facer fronte as transferencias ao Concello de Vimianzo 
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derivadas dos Convenios e Acordos asinados para a solicitude de subvencións á  
Xunta de Galicia dentro do Fondo de Compensación Ambiental nos anos 2015 e 2016, 
e á Deputación Provincial da Coruña para a cración e mantemento do servizo de 
normalización lingüística durante os mesmos dous anos,  
Visto o Informe da Interventora municipal de data 11 de Agosto de 2016  
Ante a necesidade de imputar ao orzamento corrente obrigas derivadas dos 
Convenios do ano 2015, e non imputadas no seu momento dado que o Concello de 
Vimianzo non remitiu a este Concello os Convenios asinados,  
Considerando o disposto nos arts. 176 do TRLRFL e 26 e 60.2 do RD 500/1990, 
Proponse a adopción do seguinte  
ACORDO 
PRIMEIRO.  Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos por importe total de 
10.151,28 €, correspondentes a aportación do Concello de Zas ao Concello de 
Vimianzo relativos aos Convenios do Fondo de Compensación Ambiental e o Servizo 
de Normalización lingüística do ano 2015 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao orzamento vixente os ditos gastos crédito, con cargo 
ás aplicación orzamentarias indicadas no expediente, e decir, aprobar os gastos e 
recoñecer as obrigas seguintes,  

Acreedor Concepto 
Aplicación 
orzamentaria 

Importe (€) 

Concello de Vimianzo 

Trasnferencia F.C.A 
(Brigadas 
Medioambientais 
2015) 

1720.462.00 
7.057,64 
 

Concello de Vimianzo 
Trasnferencia Servizo 
de Normalización 
lingüística 2015 

920.462.00 
3.093,48 
 

TOTAL   15.151,12 

 
En Zas, a 11 de Agosto de 2016 
O Alcalde,Asdo.- Manuel Muíño Espasandín 
Sometida a proposta á consideración do Pleno este a aproba por sete votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez, don Jose Luis Velo Velo,don Germán Pérez Freire,dona María Pilar Garcia 
Garcia,don Manuel Garcia Velo) e tres abstencións (don José David Gomez Brandariz, 
don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) a proposta de alcaldía 
anteriormente transcrita 
Quinto.-Crédito extraordinario 1P/2016 
Consta ditame favorable da Comisión. 
“PROPUESTA PLENO 
Visto que o un de octubre debe procederse a ingresar a cuota correspondente á  
anualidade de 2016 do Préstamo del Ministerio de Industria, Turismo e 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:  

GASTO INGRESO 
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Aplicación orzamentaria importe Concepto importe 

  
011.910.00 

  
40.000,00 

  
870.10 

  
40.000,00 

 
Visto o Informe da interventora acctal de data de hoxe relativo ao mesmo, 
RESOLVO 
Propoñer  ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos: 

1. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº 1P/2016 de 
Crédito Extraordinario financiado con remanente de tesoureria para gastos con 
finanzamento afectado de 2015  

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 
En Zas, a 16 de Agosto de 2016.O Alcalde.Asdo.- Manuel Muiño Espasandín 
Sometida a proposta á consideración do Pleno este a aproba por oito votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,  don Germán Pérez Freire,dona María Pilar Garcia Garcia,don José Luis 
Velo Velo,don Manuel Garcia Velo e don José Luis Velo Velo) e tres abstencións (don 
José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo 
Pardiñas) a proposta de alcaldía anteriormente transcrita 
Sexto.- Mocións de urxencia. 
O alcalde sinala: introdúcese por urxencia unha declaración institucional sobre o 
accidente de Alvia.Todos sabemos o resultado do accidente. 
Sometida a urxencia á consideración do Pleno este a aproba por oito votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,  don Germán Pérez Freire,dona María Pilar Garcia Garcia,don José Luis 
Velo Velo,don Manuel Garcia Velo e don José Luis Velo Velo) e tres abstencións (don 
José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo 
Pardiñas) 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   
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL BNG ZAS, PARA DAR APOIO EXPRESO Á 
PLATAFORMA DE VÍTIMAS DO ALVIA 04155 
Exposición de motivos: 
 A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 leva loitando por esclarecer as circunstancias 
nas que se produciu o desgraciado accidente do tren Alvia 04155 con destino a 
Santiago de Compostela o 24 de xullo de 2013. Neste accidente no que morreron 81 
persoas e resultaron feridas outras 145 é o accidente ferroviario máis grave da historia 
da democracia española. Dita Plataforma constituíuse coa intención de reivindicar a 
verdade e a xustiza en sentido amplo, esixindo tamén responsabilidades políticas, 
polos feitos que rodearon ao mencionado sinistro.  
 Un suceso tan grave non pode nin debe quedar no esquecemento das institucións 
públicas e dos responsables políticos, e por iso é necesario indagar nas causas e 
responsabilidades penais e políticas que puidesen derivarse do devandito accidente 
ferroviario. Á marxe das investigacións xudiciais e as responsabilidades penais que 



  

Páxina 4 de 5 
 

poidan derivarse delas, as vítimas sempre reivindicaron a apertura dunha Comisión de 
Investigación Parlamentaria para depurar as responsabilidades políticas e nun 
exercicio de responsabilidade é necesario dar o noso apoio a esta iniciativa, situarnos 
do seu lado dándolles o noso apoio expreso.  
 A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 denunciou en reiteradas ocasións a falta de 
sensibilidade das autoridades e unha incomprensible situación de desamparo que 
viola os seus dereitos máis básicos como vítimas e familiares deste terrible suceso. 
Con esta moción non podemos reparar o dano inmenso que estas persoas sufriron, 
non podemos facer xustiza, nin esclarecer a verdade do ocorrido, pero a través do 
consenso entre todos os partidos políticos con representación no noso Concello nun 
acto de responsabilidade e compromiso  contribuímos a recoñecer e dignificar ás 
vítimas  e familiares do accidente ferroviario Alvia 04155.  
 Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG de ZAS, presenta para o seu debate e 
posterior aprobación en pleno a seguinte 
 MOCIÓN 
1 -     Dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 
2 -     Que o Concello de ZAS reciba á Plataforma de Vítimas do Alvia 04155, para 
coñecer as súas demandas e reivindicacións.  
3 -    Solicitar ao Goberno da Nación que encargue a unha comisión de expertos e 
técnicos  independentes a investigación do ocorrido.  
4  - Solicitar ao Goberno da Nación a apertura dunha comisión de investigación  en 
sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas.” 
A continuación prodúcese o debate: 
O alcalde sinala: Tivemos aquí un documental que é moi esclarecedor para ver o 
cúmulo de decisión  erróneas, irresponsabilidades políticas. 
Neste caso estaba claro que puido terse evitado. Ves como a veces os políticos non 
afrontamos as responsabilidades sen dan darnos conta que poden ter consecuencias 
moi graves. 
O partido socialista inaugurou a obra e o Partido Popular non modificou a curva. 
Para iso está a tecnoloxia para evitar o fallo humano. 
A nós nos afectou directamente,había unha persoa que veraneaba na nosa terra, viña 
a Carballeira. O seu pai é de Zas e a sua nai de Mazaricos.Tócanos moito mais de 
cerca. 
Nada mais que decir.Non se pode dar volta atrás pero si evitar que se repita un 
accidente deste tipo.  
Don José David Gomez Brandariz,coa venia da presidencia,sinala: Imos absternos:O 
motivo: estamos de acordo en que se faga unha investigación. É unha orde do 
partido.Estamos de acordo en que foi unha desgracia enorme e os acompañamos no 
sentimento. 
Non quero sacar rédito político ó accidente. 
Sometida a proposta á consideración do Pleno este a aproba por sete votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,  don Germán Pérez Freire,dona María Pilar Garcia Garcia,don José Luis 
Velo Velo,don Manuel Garcia Velo) e tres abstencións (don José David Gomez 
Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) a proposta de 
alcaldía anteriormente transcrita 
Sétimo.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gómez Brandariz formula a seguinte pregunta: Canto é o presuposto 
da primeira mosta de teatro de Zas ? 
O alcalde di: Cho damos 
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Don José David Gómez Brandariz di:A baixa de Fernando.Tedes planeado algo?hai 
queixas dos veciños  
O alcalde di: Non o sabemos porque supoñe que él o recurriu.É convocar unha praza 
se nos deixa Montoro contratar. 
Ó prudente é esperar se hai recurso que o resolvan. 
Don José David Gómez Brandariz di:O día 2 de xuño pedí información.Non o digo por 
nada, pero para que quede claro. 
Se non se me da tomarei as medidas que considere oportunas. 
O alcalde di:O motivo é que estamos en eso, de momento non fomos capaces.Temos 
moi pouco personal. 
En canto as medidas cada un tomará as que quera.Eso é unha decisión persoal. 
Don José David Gómez Brandariz di:Os prazos incumpríronse 
O alcalde di: Eu xa o dixen.Non temos persoal.Pediu moitas cousas, diferentes,e 
algunhas no son concretas. 
Don José David Gómez Brandariz indica:En tres meses non ten a documentación. 
O alcalde di: Xa lle contestei. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: Esto é un rogo. A reparación da pista dos Marquiños 
en San Cremenzo. 
O alcalde sinala que esa pista esta arreglada. 
A continuación os concelleiros debaten sobre qué pista pode ser. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: No local de San Cremenzo hai unha rampa a cada 
lado, se unha delas se pode acomodar a minusválidos 
O alcalde di: ese local é da asociación de veciños. 
Don Juan Carlos Torres Vila di:na casa de Hilda,hai unha pista sen botar formigón 
O alcalde di: Cando podamos. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas e trinta e nove 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. 


