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                                                            ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
DOUS DE DECEMBRO DE DOUS MIL 
DEZASEIS (161202) 
No Concello de Zas, o dous de decembro de 
dous mil dezaseis, ás doce 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 21/09/2016. 
Sometida a acta  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 3º trimestre de 2016. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 28 de outubro 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 3º trimestre de 2016. 
En relación co periodo medio de pago do terceiro trimestre do 2016 consta no 
expediente a remisión telemática do mesmo  o día 19 de outubro de 2016 figurando, 
no documento, un periodo medio de pago de menos 7.40 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe. 
Quinto- Mocións de urxencia. 
O alcalde sinala: Introdúcese por urxencia unha modificación presupuestaria. Ten que 
entrar en vigor antes de fin de ano e non se pudo traer antes porque non a dimos 
acabado. 
Sometida a urxencia á consideración do Pleno este a aproba por sete votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,dona Natalia Espasandin Pazos, 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) estimala. 

ASISTENCIA PLENO 161202: 
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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 moción.  
A continuación prodúcese o debate: 
O alcalde sinala: Temos o orzamento prorrogado. Trátase dunha modificación de 
crédito para servizos sociais e ven a raíz de que o orzamento esté prorrogado. De 5 
persoas que están traballando, hai 4 de baixa e unha a media xornada. 
Todo isto se ven producindo todo o ano. Nós temos que seguir dando os servizos do 
SAF e de dependencia,si ou si.Se hai que dar unha medicación, hai que dala,non é 
algo que se poida retrasar. 
 É unha falta de previsión nosa, pode ser. Agotamos a partida 2 e si temos na 1. Esa 
modificación dunha partida a outra tenna que facer o Pleno. 
Temos que facer a modificación para dotar esa partida.Nós aumentamos o gasto en 
dependencia.Ten que ver coa eleccións autonómicas. Dous meses antes disparáronse 
as axudas. A falta de previsión existe, por iso facemos a modificación..  
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia,sinala: De canto é? 
O alcalde di: 86.000€ .Vou a ler a proposta: 
PROPOSTA PLENO 
Vistos os Informes de reparo suspensivo da intervención municipal por ausencia de crédito no 
orzamento de datas 21 de xullo, 18 de agosto, 31 de agosto, de 17 de outubro e de 15 de novembro 
de 2016,  
Visto o Informe da Traballadora Social do Concello de data 29 de Novembro de 2016, 
Visto o expediente relativo á transferencia de créditos entre aplicación de gasto de distinta área de 
gasto  
Visto o informe da Interventora municipal de data 1 de decembro de 2016 relativo á dita 
modificación orzamentaria, así como aos gastos para os que é preciso realizala, así como o de 
Secretaria de data 2 de decembro de 2016,  
Propoño ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO 
 1. Aprobar o expediente de modificación de créditos 3P/2016, transferencia de créditos 
entre aplicación de distinta área de gasto, como sigue a continuación:  

TRANSFERENCIA 

Aplicación A 
INCREMENTAR 

Importe € 
Aplicacións A 
MINORAR 

Importe € 

  132.120.03 9.202,47 

  132.120.06 1.123,93 

 
231.227.03 

 
86.830,67 

132.121.00 3.998,43 

  132.121.01 4.350,03 

  

132.160.00 5.500,00 

912.100.00 8.000,00 

453.131.00 15.000,00 

323.228.03 30.000,00 

338.226.09 9.655,81 

Total modificación 86.830,67  86.830,67 

 
2. Expoñer ao público dito expediente durante 15 días mediante a publicación do anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia e no tablón de anuncios do Concello. 
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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 

5. Levantar os reparos suspensivos da intervención municipal e aprobar o gasto e ordear o 
pago das facturas de Senes Cit S.L, así como as facturas que cheguen de aquí a final de ano polos 
mesmos conceptos.   
O Alcalde,Asdo.- Manuel Muíño Espasandín 
 
Sometida o asunto a consideración do Pleno, este aproba por unanimidade dos 
presentes a  proposta anteriormente transcrita 
Sexto.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gómez Brandariz formula a seguinte pregunta: Cando se vai a 
aprobar os orzamentos de 2017? 
O alcalde di: Intentaremos que o antes posible. Algúns destes problemas pode que 
sexan de eso. A mediados de febreiro. 
Cho damos 
Don José David Gómez Brandariz di:A carretera das Abellas está finalizada.Por que 
non se aglomerou? 
O alcalde di: Polos cartos. Normalmente cando ampliamos, eso vai baixar.Dentro de 
2,3 anos hai badéns. A nosa previsión é agora poñer asfalto e logo, como a de 
Vilar,regularizar con aglomerado.se non despois se rompe. 
É unha cuestión económica tamén. Se isto valiu 40.000€, o aglomerado 120.000€. 
Don José David Gómez Brandariz di:O parque de Muiño.Por que ahí e non ao lado da 
escola? 
O alcalde di: Na escola non temos sitio.Ese terreno é do concello. 
Don José David Gómez Brandariz di:A xente de Zas está preocupada polo tanatorio.A 
maqueta segue ahí. 
Don Germán Pérez Freire, coa venia da presidencia,di: A nosa intención é facelo 
igual.Cumpre coa normativa.o problema é a viabilidade económica. A unha empresa 
teñe que salirle económico. 
O concello ten cartos pero… 
É un proceso xurídico .Tanto secretaría como intervención o ven complicado. Non é 
verdade? 
O alcalde di: O complicado é o trámite administrativo porque tamén hai outro tanatorio 
xa.O municipio o ter un,é difícil. 
Don José David Gómez Brandariz di:Eso traducido a tempo? 
Don Germán Pérez Freire, coa venia da presidencia,di:Por min mañán 
Don José David Gómez Brandariz di:por min tamén 
Don Germán Pérez Freire, coa venia da presidencia,di:Non cho pode decir. 
 Don José David Gómez Brandariz di:Preguntar pola información. 
O alcalde di:A semana que ven non, a próxima. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: Facer as aceras seguidas ata Carreira ,ata a casa de 
Cándida 
O alcalde di: Creo que hai un salto 
Don Óscar Lema Romero, coa venia da presidencia di: A outra vez non puidemos 
chegar. 
O alcalde di: Teño que mirar. Agora non sei. Todo depende das cartos e da 
disponibilidade dos terrenos. Esas aceras costaron sangue, sudor e lágrimas, bueno, 
sangue non. 
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Don Juan Carlos Torres Vila di: O  camiño en Rosende,na casa de Esmorís, está 
desfeito. 
Don Óscar Lema Romero, coa venia da presidencia di:Está metido no convenio. 
O alcalde di: Supoñemos que o ano que ven.Está nunha subvención nominativa. 
Don Óscar Lema Romero, coa venia da presidencia di: Está no proxecto, hay que 
conseguir a disponibilidade. 
Don Juan Carlos Torres Vila di: Hai un ano e medio dixen ó Pleno o badén frente a 
casa de Guillermo.Segue igual. E a valla de protección na ponte do Botón. 
O alcalde di: O do Botón temos que falar coa Xunta 
Don Juan Carlos Torres Vila di: Sí, pero fai un ano e medio. 
Don José Cotelo Pardiñas pregunta: A masa común de Sobreira que invadiu a pista. 
Quen a cobrou? 
O alcalde di: Nós non a cobramos, 
Don Óscar Lema Romero, coa venia da presidencia di: Non consta,está a nome da 
asociación de veciños en catastro. 
Don José Cotelo Pardiñas pregunta: A xunta se puso en contacto con alguén? 
O alcalde di: Con nós, non. 
Don José Cotelo Pardiñas di: O concello con Lois vendera masas comunais. Se era 
titular, como pasou á asociación? 
O alcalde di: Non sei. Temos que mirar. 
Don Óscar Lema Romero, coa venia da presidencia di: Eles pediron unhas cesións. A 
escola a pediron. 
Don Germán Pérez Freire, coa venia da presidencia, di: hai que mirar no inventario. 
Don José Cotelo Pardiñas di: Con Lois vendéronse masas común en Gándara. 
O alcalde di: En Lamas. Se é nosa, é nosa. O mais seguro é que non pagaran e está o 
diñeiro depositado nunha caixa. 
Don José Cotelo Pardiñas di: Pero o concello vendeu todas. 
O alcalde di: Non. 
Don José Cotelo Pardiñas di: Esa non se vendiu porque houbo un recurso. 
O alcalde di: O campo de fútbol de Langueirón se puso en alquiler polo banco de 
terras da Xunta e houbo que avisarlles. 
Don José Cotelo Pardiñas di: Vos mirade eh. Non pasedes de largo. 
Don José David Gómez Brandariz di: Os gastos da mostra de teatro.. 
Don Manuel Garcia Velo, coa venia da presidencia, contesta: premios económicos e 
axudas de montaxe:2000;publicacións 1581,47€; 423,50€ de trofeos,907,50€ de 
sonido. 
Sétimo: Tomar coñecemento do posto vacante de concelleiro. 
Don José Luis Velo Velo ,concelleiro do Concello de Zas, faleceu o dia 10 de outubro 
de 2016. 
En cumprimento dos artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986, do 26 de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, e 182 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime 
Electoral Xeneral, ACORDO 
PRIMEIRO. Tomar coñecemento de que quedou vacante un escano do Bloque 
Nacionalista Galego non Concello de Zas.  
SEGUNDO. Comunicar este Acordo á Xunta Electoral Central para que remita esta as 
credenciais de Dona Patricia Fariña Pedrosa seguinte na lista, dos que concorreron ás 
últimas eleccións municipais, para que poida tomar posesión do seu cargo. 
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Don Manuel Garcia Velo, coa venia da presidencia, indica que a familia de Don José 
Luis Velo Velo pediulle que trasladase á Corporación o seu agradecemento. 
Igualmente o concelleiro, en nome da corporación,quere  transmitir aos familiares a 
gratitude polo traballo de Don Jose Luis Velo Velo  e adica  unhas palabras o seu 
compañeiro de partido.  
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas 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. 


