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                                                       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
VINTE E UN DE SETEMBRO DE DOUS MIL 
DEZASEIS (160921) 
No Concello de Zas, o vinte e un de setembro de 
dous mil dezaseis, ás trece horas e trinta 
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 19/08/2016. 
-sesión extraordinaria do 29/08/2016. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da 
presidencia di que na acta de 19/08/2016 en 
relación coa solicitude de información a data é “ 2 
de xuño” non de xullo. 

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 liñas fundamentais do orzamento de 2017. 
O alcalde sinala que son as liñas fundamentais na que se basará o orzamento de 
2017, 
Os concelleiros quedan enterados do contido. 
Cuarto.- Aprobación da Conta Xeral 
Consta ditame favorable da Comisión especial de Contas. 
PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Formada a Conta Xeral do ano 2015 pola Intervención Municipal, e comprobados os 
libros, documentos e xustificantes oportunos, así como toda a documentación anexa á 
mesma e esixida pola lexislación vixente e as bases de execución do orzamento do 
Concello de Zas, que son as de 2015 prorrogadas . 
Considerando o anteriormente exposto, visto o informe da Interventora Municipal 
relativo á mesma data 28 de xullo de 2016  e o Anexo ao mesmo cos reparos da 
intervención municipal do ano 2015, en aplicación do disposto no artigo 116 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e no artigo 212 do 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real decreto 
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,   
Visto o dictame favorable da Comisión especial de contas de data 8 de agosto de 2016 

ASISTENCIA PLENO 160921: 
 
Presidente: 
Don Manuel Muíño Espasandín 
 
Concelleiros: 
Don Óscar Lema Romero  
Dona Yolanda Mourelle González 
Dona Natalia Espasandín Pazos 
Don Manuel Garcia Velo 
Dona María Pilar  Garcia Garcia 
Don José David Gomez Brandariz 
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
Ausencias 
Don Germán Pérez Freire 
Don José Luis Velo Velo 
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 
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E visto que trancorriu o prazo de exposición publica sen que se presentaron 
reclamacións, reparos ou observacións,  
Proponse ao Pleno do Concello de Zas, a adopción do seguinte 
ACORDO 
PRIMEIRO. Aprobar a conta xeral do exercicio 2015 
SEGUNDO. Que a mesma sexa remitida ao Consello de Contas antes do 15 de 
outubro.En Zas, a 14 de septembro de 2016.O Alcalde.Asdo.- D. Manuel Muíño 
Espasandín. 
Sometida a proposta á consideración do Pleno este a aproba por seis votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez, , Dona Natalia Espasandín Pazos,dona María Pilar Garcia Garcia,don 
Manuel Garcia Velo ) e tres votos en contra (don José David Gomez Brandariz, don 
Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) a proposta de alcaldía 
anteriormente transcrita 
 
Quinto.-Mocións de urxencia. 
O alcalde sinala: introdúcese por urxencia o dos festivos do 2017 porque hai que 
envíalo a Xunta antes do 30 de setembro. 
Sometida a urxencia á consideración do Pleno este a aproba por seis votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,  ,dona María Pilar Garcia Garcia,don Manuel Garcia Velo e dona Natalia 
Espasandín pazos) 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  : 
“Tendo en conta a comunicación da Consellería de Economia Emprego e Industria , na 
que se solicita que se envíe a proposta do pleno ou do órgano competente na que 
consten as datas concretas dos dous días de festa de carácter retribuído e non 
recuperable do termino municipal de Zas para o vindeiro ano 2017 antes do día 30 de 
setembro de 2016, a alcaldía trasládalle a seguinte proposta ao pleno do Concello: 
Festivos locais para o ano 2017: 
10 de xullo. Festividade de San Cristobal de Baio  
26 de xullo. Festividade de Santa Margarida de Muíño.” 
Sometida a proposta á consideración do Pleno este a aproba por unanimidade dos 
presentes o acordo. 
Sétimo.-Rogos e preguntas. 
Don José Don Manuel Garcia Velo responde unha pregunta do anterior pleno: O 
importe da Mostra de teatro foi 3.489,47€ 
Don David Gómez Brandariz formula a seguinte pregunta: Podesmo desglosar? 
Don José Don Manuel Garcia Velo sinala: O dos grupos está nas bases e o outro é 
difícil 
Don David Gómez Brandariz sinala: No proximo pleno. 
Un rogo,limpar a fonte do edificio Pomares. 
A carretera de Fonte Espiño, ¿ cando se iniciaran as obras? 
O alcalde di: Unha vez que firmen o contrato. 15 días ,tres semanas. 
Don José David Gómez Brandariz di:E a de Artón? 
O alcalde di: Estamos esperando polo permiso de Augas de Galicia. 
Don José David Gómez Brandariz sinala que hai ilvas nunha área e pide o seu 
acondicionamento.O alcalde sinala que esa área é privada. 
O alcalde di:É  privada. 
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Don José David Gómez Brandariz di:As pistas de monte de Langueiron,onde vai a 
traida de augas, fai falta desbrozar. 
O alcalde di: En Langueirón hai varias. 
Don José David Gómez Brandariz indica:As pistas, fai falta limpialas 
O alcalde di: Este ano imos retrasados pola baixa de Fernando. 
Don José David Gómez Brandariz indica:As aceras de Fornelos,hai que limpalas,teñen 
bastante maleza 
O alcalde di: Si,pero son da Deputación  
Don José David Gómez Brandariz indica:Cando me ides dar a información. 
O alcalde di: Temos moi poucos funcionarios,eu non teño ningún problema. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: A pista dos Marquiños pola carretera de Gándara 
torcendo na primeira. É a pista que vai dos regos o Gandrón. 
O alcalde sinala : Quedaron abertas.É que hai que facela non é que esté mal. 
Don José Cotelo Pardiñas di: A pista que vai a Gándara fai falta limpar a maleza. 
Da ponte de Vilar a Gándara hai que darle un rego 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas e cincuenta 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. 


