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                                                       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
SETE  DE FEBREIRO  DE DOUS MIL 
DEZASETE (170207) 
No Concello de Zas, o sete de febreiro de dous 
mil dezasete, ás dez 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 02/12/2016. 
Sometida a acta á consideración do Pleno este a 
aproba por  unanimidade.  
 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 4º trimestre de 2016. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 26 de xaneiro 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 período medio de pago do 4º trimestre de 2016. 
En relación co periodo medio de pago do cuarto trimestre do 2016 consta no 
expediente a remisión telemática do mesmo  o día 27 de xaneiro  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.-Dar conta do informe de morosidade correspondente ao ano 2016. 
Todos os concelleiros e concelleiras quedan enterados do contido do informe conxunto 
de Intervención Tesorería de 27 de xaneiro relativo ao cumprimento dos prazos 
previstos para o pago de obrigas ( morosidade). 
Sexto.- Mocións de urxencia. 
Non se presentan. 
Sétimo.- Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Nunha entrevista na Voz de Galicia 
dixeches que o presuposto o levarías o primeiro pleno de 2017. Cando o tes pensado? 
O alcalde di: Equivoqueime.Antes do próximo ordinario faremos un extraordinario, o do 
POS e o metemos. 

ASISTENCIA PLENO 170207: 
 
Presidente: 
Don Manuel Muíño Espasandín 
 
Concelleiros: 
Don Óscar Lema Romero  
Dona Yolanda Mourelle González 
Dona Natalia Espasandín Pazos 
Don Germán Pérez Freire 
Don Manuel Garcia Velo 
Dona María Pilar  Garcia Garcia 
Don José David Gomez Brandariz 
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 



  

Páxina 2 de 3 
 

Don José David Gomez Brandariz pregunta: Algunha partida para policía local? 
O alcalde di:Xa a temos 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Tendes pensado motivar, facer un 
incremento, algún complemento ou contratar a un auxiliar ou alguén en comisión? 
O alcalde di: A comisión de servizos é se alguen quere vir. O auxiliar de policía local 
non podemos porque temos que ter policía. Non podemos cubrila doutra forma. O 
único sería subir o soldo. Aquí non queren vir a pesar de que so se traballa pola 
mañán. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: o pasado mes de decembro presentaron 
escritos de solicitude da paga extra que ainda está sen cobrar. 
O alcalde di: Coas medidas de Montoro, deixou que se pagara unha parte. Hai unha 
parte que pagamos. 
Deixa pagala se hai unha serie de requisitos económicos. Si se cumpren a nosa 
intención e pagala,se se cumpren. 
Don José David Gomez Brandariz  sinala: Debemos ser os únicos. 
O alcalde di: Hai moitos. Coristanco,Ponteceso...non é porque non queramos. 
Don José David Gomez Brandariz manifesta que pediu o informe dos trienios por 
escrito e non lle chegou. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Púxenme en contacto coa secretaria e 
pedinlle o informe dime que o informe está feito e que non me da acceso a él porque 
teño que pedirllo. 
O alcalde di que en todos os plenos a documentación está a disposición de  todos os 
concelleiros en secretaría 
O alcalde di: Non é de recibo que me pida un informe que xa consta na 
documentación. 
O alcalde sinala que o expediente estaba a disposición de todos os concelleiros. Indica 
que o informe xa estaba feito e acompañaba o acordo e que non se lle denegou o 
acceso o expediente. 
Don José David Gomez Brandariz sinala que os cidadáns teñen dereito a información 
do concello e él tamén como concelleiro do Partido Popular. 
Don José David Gomez Brandariz di: As leis son claras: Os membros das 
corporacións locais teñen dereirto a obter do alcalde, do presidente ou da comisión de 
goberno cantos antecedentes, datos ou información obre no poder do servizo da 
corporación e resulten precisos para o desenvolvemento das suas funcións. A 
solicitude do exercizo do dereito deberá ser resolta motivadamente nos cinco días 
naturais seguintes a aquela que se presentou, entendéndose aceptada por silenzo 
administrativo cando no anterior prazo non se dicte resolución expresa.Esto o di o art 
77 da lei de bases xurídicas de rexime local. 
É una obrigación da secretaria darme o informe. O informe está pedido por escrito e 
teño o Rexistro de entrada. O día do pleno pedinlle a secretaria que se pronunciara 
sobre a legalidade e vostede dixo que non podía falar.Sacoulle a palabra e seguimos 
esperando pola información. 
Levo presentado nove escritos sobre información de contratos administrativos e sigo 
esperando. E un dereito que teño como portavoz do Partido popular e como oposición. 
O alcalde di: Somos moi demócratas e non hai problema en que conteste… cando non 
debería. Volvo a repetir. Ese día vostede tiña acceso. Ese artigo  o que está dicindo é 
que cando se convoca o pleno vostede ten todo o dereito a ir e ver todo o expediente 
para que vostede, despois emita un voto. Se vostede non o quere ir a ver, se absten, 
vota en contra, a favo, eu non son quen para interpretar o seu voto. 
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Ten que ir a velo, se quere, en ese momento para despois tomar o acordo. Que non 
quere velo, paréceme ben. Agora, despois non me pode dicir a min que eu lle 
deneguei o acceso. 
Pediuno por escrito e eu xa llo darei por escrito. Qué pretende, que os servizos 
administrativos traballen para vostede, que temos duas personas, que vostede cando 
podía consultalo, vaia depois, presente un escrito e diga que non lle damos acceso. Se 
xa o tiña. 
O alcalde sinala que os informes están no expediente do pleno e os antecedentes. 
O alcalde continua: Vostede vennos a pedir un informe que xa estaba feito. O outro dia 
non lle saquei a palabra á secretaria, díxenlle que se dirixira a min porque ela está 
dando fe dos acordos que se toman. Quen dirixe o pleno son eu. Os funcionarios son 
funcionarios. 
A continuación o alcalde sinala se hai mais preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Agora cando termine o pleno podo subir a 
ver o informe? 
O alcalde di: Non, ten que pedilo por escrito. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Xa está pedido por escrito. 
O alcalde di: Entonces xa lle direi eu o dia que pode vir. Os funcionarios están facendo 
outras cousas. Non están esperando a que vostede o dia que lle pareza, veña a velo. 
Aparte que é algo que xa tiña coñecemento e podía velo. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Ó pleno convocoume ás cinco da tarde, 
como vou ter acceso! que veño en helicóptero aquí? Ás dez da maña. 
O alcalde di que teñen que darlle permiso no traballo. 
O alcalde di: O expediente non é grande. Non entendo moi ben o que pretende, cando 
o que estamos facendo é recoñecerlle o persoal laboral. Vostede sempre está a favor 
dos traballadores 
Don José David Gomez Brandariz di que a resposta do Valedor do Pobo é mentira. O 
alcalde di que ten o escrito. 
O alcalde di que lle contestou o valedor e que o valedor responde que toma 
coñecemento, que da traslado ó interesado e procede ó arquivo da queixa con data de 
hoxe, 3 de febreiro 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as dez 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. 
 

 

 

 


