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                                                       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
CATRO DE ABRIL  DE DOUS MIL DEZASETE 
(170404) 
No Concello de Zas, o catro de abril de dous mil 
dezasete, ás nove horas e corenta e sete 
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. 
Na apertura do acto obsérvase a ausencia de 
dona Natalia Espasandín Pazos.  
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 extraordinaria urxente do 29/12/2016. 
-sesión ordinaria de 07/02/2017 
-sesión extraordinaria urxente de 23/02/2017. 
Advertido un erro na acta do 29/12/2017 retírase 

da Orde do día. 
Sometidas as outras actas á consideración do Pleno este acorda  por nove 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 
Manuel Garcia Velo, don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e 
Don José Cotelo Pardiñas ) e unha abstención (dona Patricia Fariña Pedrosa ) 
aprobalas. 
 Segundo.- Dar conta dos decretos de alcaldía. 
Os concelleiros quedas informados do contido dos decretos desde a última sesión 
ordinaria  
Terceiro.- Dar conta da composición das Comisións. 
Comisión Informativa de Facenda e especial de Contas 
De conformidade co acordo do Pleno de 19/06/2015 o grupo político do Partido 
Popular indicou que os seus representantes na dita Comisión son os seguintes: 
José David Gomez Brandariz 
Juan Carlos Torres Vila 
Suplente: José Cotelo Pardiñas 
Tras a toma de posesión de doña Patricia Fariña Pedrosa como concelleira do 
Concello de Zas, o grupo político do Bloque Nacionalista Galego a designou como 
membro titular da Comisión Informativa de Facenda.Por tanto, os representantes son 
os seguintes: 
Manuel Muíño Espasandín  
Natalia Espasandín Pazos  

ASISTENCIA PLENO 170404: 
 
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 
Dona Patricia Fariña Pedrosa 
Don José David Gomez Brandariz 
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 
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Germán Pérez Freire 
María Pilar Garcia Garcia 
Patricia Fariña Pedrosa 
Suplentes: Yolanda Mourelle Gonzalez 
  Manuel García Velo 

Óscar Lema Romero 
Comisión Informativa de Asuntos Xerais. 
De conformidade co acordo do Pleno de 19/06/2015 o grupo político do Partido 
Popular indicou que os seus representantes na dita Comisión son os seguintes: 
José David Gomez Brandariz 
Juan Carlos Torres Vila 
Suplente: José Cotelo Pardiñas 
Tras a toma de posesión de doña Patricia Fariña Pedrosa como concelleira do 
Concello de Zas, o grupo político do Bloque Nacionalista Galego a designou como 
membro titular da Comisión Informativa de Facenda.Por tanto, os representantes son 
os seguintes 
Manuel Muíño Espasandín  
Natalia Espasandín Pazos  
Germán Pérez Freire 
María Pilar Garcia Garcia 
Patricia Fariña Pedrosa  
Suplentes: Yolanda Mourelle Gonzalez 
  Manuel García Velo  

Óscar Lema Romero 
Cuarto.-Dar conta da liquidación do Orzamento de 2016. 
DECRETO. No Concello de Zas (A Coruña) a  15 de Febreiro de 2017. 
VISTO o expediente tramitado para á aprobación da liquidación do Orzamento 
Municipal do exercicio 2016, e os estados derivados da contabilidade municipal de dito 
ano,  
VISTO o informe da Interventora Municipal ao que fai referencia os arts. 191.3 do 
TRLFL e 90.1 do RD 500/1990 (Informe de Intervención de data 14 de febrero de 2017  
relativo á liquidación do orzamento do exercicio 2016) e 
VISTO o informe da Interventora Municipal ao que fai referencia o art. 16.2 do RD 
1463/2007 en relación co disposto na LO 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e 
Sostenibilidade Financiera (Informe de Intervención de evaluación do principio de 
estabilidade orzamentaria, e da regra de gasto e o límite de débeda da liquidación do 
orzamento, de data 14 de febrero de 2017) 
VISTO o artigo 191 do TRLFL e as Bases de Execución do Orzamento do Concello de 
Zas para o ano 2015, prorrogadas actualmente, 
RESOLVO:  
PRIMEIRO. Aprobar a Liquidación do Orzamento Municipal do exercicio 2016, que é o 
de 2015 prorrogado, que presenta os seguintes resultados polo que fai á liquidación do 
estado de gastos, o estado de ingresos, o resultado orzamentario e o remanente de 
tesourería, tanto para gatso con finanzamento afectado como para gastos xerais: 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS 
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CAPÍTULO CRÉDITOS  GASTOS  OBLG. REC. PAGOS LIQ.  OBL. PTES REMANTES 

Nº Denominacion Iniciales Modificacs Definitvos COMPROMET NETAS REALIZADOS PAGO 31/12 CREDITO 

1 G. de personal 939.422,45 36.250,42 975.672,87 816.393,83 816.393,83 798.752,92 17.640,91 159.279,04 

2 G. en bs cort e serv 1.607.946,06 120.857,66 1.728.803,72 1.305.873,58 1.305.873,58 1.256.887,92 48.985,66 422.930,14 

3 G. financiero 2.000,00   2.000,00 1.670,17 1670,17 1.670,17 0,00 329,83 

4 Transf. Corrientes 119.526,95 22.569,19 142.096,14 105.265,42 105265,42 77.858,42 27.407,00 36.830,72 

Total op. Corrientes 2.668.895,46 179.677,27 2.848.572,73 2.229.203,00 2.229.202,90 2.135.169,43 94.033,57 619.369,73 

6 Inversiones reales 280.951,52 578.914,89 859.866,41 678.642,90 678.642,90 674.165,90 4.477,00 181.223,51 

7 Transf. Cap. 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total op. De capital 280.951,52 578.914,89 859.866,41 678.642,90 678.642,90 674.165,90 4.477,00 181.223,51 

8 Activos fin. 10.000,00   10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

9 Pasivos fin. 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

Total op. Financieras 10.000,00 40.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

  2.959.846,98 798.592,16 3.758.439,14 2.947.845,90 2.947.845,90 2.849.335,33 98.510,57 810.593,24 

 
 

LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULO PREVISIÓNS 

Dr. Rec. 

Brutos 

Dr.  

Anulad

s 

Dr. 

Cance 

Dr. Rec. 

Netos 

Recadación 

líquida 

Dr. 

Ptes 

de 

Cobro 

31/12 

Exc/Def 

Previsión N

º 
Denominacion Iniciais Modifcs. Definitvas 

1 Imptos. Direct 874.359,45   874.359,45 887.736,36 2.572,34 0,00 885.164,02 885.164,02 0,00 10.804,57 

2 Imptos. Indire 300.000,00   300.000,00 28.269,90 296,30 0,00 27.973,60 27.973,60 0,00 -272.026,40 

3 

Ts, Ps. Púb e 

ou 279.635,65 33.000,00 312.635,65 271.438,97 382,47 0,00 271.056,50 270.127,81 928,69 -41.579,15 

4 Transf. Corrts 1.466.603,88 131.345,68 1.597.949,56 1.687.733,40 88.357,31 0,00 1.599.376,09 1.599.376,09 0,00 1.426,53 

5 Ingr. Patrim. 50.000,00   50.000,00 1.578,26 0,00 0,00 1.578,26 1.578,26 0,00 -48.421,74 

Total op. Corrientes 2.970.598,98 164.345,68 3.134.944,66 2.876.756,89 91.608,42 0,00 2.785.148,47 2.784.219,78 928,69 -349.796,19 

6 Enx. Inv.  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transf. Cap. 275.151,97 594.246,48 869.398,45 622.933,35 0,00 0,00 622.933,35 622.933,35 0,00 -246.465,10 

Total op. De capital 275.151,97 594.246,48 869.398,45 622.933,35 0,00 0,00 622.933,35 622.933,35 0,00 -246.465,10 

8 Activos fin. 10.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 

9 Pasivos fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total op. 

Financieras 10.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

  3.255.750,95 798.592,16 4.054.343,11 3.499.690,24 91.608,42 0,00 3.408.081,82 3.407.153,13 928,69 -646.261,29 
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RESULTADO ORZAMENTARIO 
 

Conceptos 

Drchos. Rec. 

Netos 

Obig. Rec. 

Netas Ajustes 

Rdo 

presupuestario 

   a. Operaciones Corrients 2.785.148,47 2.229.203,00 

 

555.945,47 

   b. Operaciones de capital 622.933,35 678.642,90 

 

-55.709,55 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 3.408.081,82 2.907.845,90 

 

500.235,92 

   c. Activos Financieros 0,00 0,00 

 

  

   d. Pasivos financieros 0,00 40.000,00 

 

-40.000,00 

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 40.000,00 

 

-40.000,00 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

(1+2) 3.408.081,82 2.947.845,90 

 
460.235,92 

Ajustes: 

   

  

3. Créditos gastados financiados con RLTGG 

  

0,00   

4. Desvs. de financiacion negativas del ejercicio  

  

343.782,69   

5. Desvs. De financiación positivas del ejercicio 

  

333.829,94   

II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 

  
9.952,75   

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)       470.188,67 

 
REMANENTE DE TESOURERÍA 

 

COMPONENTES 
IMPORTES ANO 

IMPORTES ANO 

ANTERIOR 

1. Fondos líquidos   2.879.420,90   2.417.011,47 

2. Dereitos pendentes de cobro   103.626,69   98.885,72 

    + do presuposto corrente 928,69   286,72   

    + de presupostos pechados 71.993,22   71.974,68   

    + de operacións non presupostarias 30.704,78   26.624,32   

3. Obrigas pendentes de pago   151.516,96   144.967,61 

    + do presuposto corrente 98.510,57   101.967,90   

    + de presupostos pechados 287,80   0,00   

    + de operacións non presupostarias 52.718,59   42.999,71   

4. Partidas penientes de aplicación   -5.453,10   -5.087,97 

    - cobros realizados ptes. Aplic. Definitiva 5.453,10   5.380,96   

    + pagos realizados ptes. Aplic. Definitiva      292,99   

I. Remante de Tesourería Total (1+2-3+4) 

  

2.826.077,53 

  

2.365.841,61 

II. Saldos de dubidoso cobro 

  

72.921,91 

  

72.261,40 

III. Exceso de financiación afectada 

  

484.850,74 

  

505.350,00 

IV. Remanente de Tesourería paga gastos xerais (I-II-III) 

  

2.268.304,88 

  

1.788.230,21 
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SEGUNDO. Dar traslado do presente Decreto ao Departamento de Intervención-
Tesourería para o seu coñecemento e efectos oportunos, e ao Pleno da Corporación, 
xunto co Informe de evaluación do principio de estabilidade orzamentaria, regra de 
gasto e límite de debeda, do que se deduce que o Concello cumpre os ditos 
obxectivos, e polo tanto o requerido polo Plan económico-financieiro aprobado por 
este Concello na primeira sesión ordinaria que se celebre .Asdo.O Alcalde. 
Os concelleiros quedan enterados do contido do asunto. 
Quinto.-Dar conta do Plan Orzamentario 2018-2020. 
O alcalde di: É unha previsión, o que faremos en 2018-2020. É como o que ten o 
Estado. 
Os concelleiros quedan enterados do expediente, do informe de intervención ( 
13/03/2017) relativo á obriga de elaborar e remitir ao Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas os plans orzamentarios, do decreto de aprobación de 
13/03/2017 e do resto dos documentos integrantes no expediente. 
Neste momento,as 10 horas e dous minutos, incorpórase dona Natalia Espasandín 
Pazos. 
Sexto .- Dar conta do informe de intervención do seguimento do Plan económico 
financieiro. 
O alcalde di: En principio o plan económico financiero o estamos cumprindo. 
Consta informe de intervención de 14/02/2017. 
Os concelleiros quedan enterados do expediente e do contido do mesmo. 
Sétimo.-Acordos que procedan sobre a aprobación inicial do Orzamento do 
Concello de Zas para o exercicio 2017. 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Formado o Orzamento Xeral deste concello correspondente ao exercicio económico 
2017, formado polos estados de gastos e ingresos, as bases de execución, así como 
os seus Anexos (de persoal, de inversións, do estado da débeda, de beneficios fiscais, 
a memoria explicativa do seu contido, a liquidación do exercicio anterior e o infome 
económico financieiro), e a plantilla, 
Tendo en conta e  coñecido o contido dos informes da interventora municipal de data 
24 de marzo de 2017 sobre o citado proxecto de orzamento, así como o informe da 
interventora municipal de data 24 de marzo de 2017 de avaliación do principio de 
estabilidade orzamentaria, e o límite de débeda. 
E,  de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto refundido da lei 
Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, e o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se 
desenvolve o capítulo I do Título VI da Lei 39/1988, 
 Visto  o ditame favorable da Comisión Informativa 
ACORDO 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Zas, para o 
exercicio económico 2017, xunto cos anexos, as súas Bases de execución, e  a 
plantilla cuxo resumo por capítulos é o seguinte:  

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Denominación 
Previsión de 

gastos 

1 Gastos de persoal 958.105,74 

2 G. corr en bs e serv 1.799.120,62 
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3 G. financieiros 2.000,00 

4 Transf. Corr 116.602,73 

6 Inversión reais 981.842,51 

7 Transf. De capital 0,00 

8 Activos financieiros 10.000,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

  TOTAL 3.867.671,60 

 
 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Denominación 
Previsión 

de ingresos 

1 Impostos directos 899.169,44 

2 Impostos indirectos 300.000,00 

3 
Tasas, pr públ e outros 
ingresos 275.189,17 

4 Transf. Corr 1.761.173,86 

5 Ingresos patrimoniais 50.000,00 

6 Enaxenación de inversión 0,00 

7 Transf. De capital 572.139,14 

8 Activos financieiros 10.000,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

  TOTAL 3.867.671,61 

 
E  a PLANTILLA é a seguinte 
PERSOAL FUNCIONARIO 

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN GRUPO/ 
NIVEL 

Nº 
PRAZAS 

SITUACIÓN 

Habilitación estatal Secretaria Secretaria A1/30 1 Vacante 

Habilitación estatal Intervención-
Tesorería 

Intervención A1/30 1 Propiedade 

Administración Xeral Administrativa Administrativos C1/22 3 Propiedade 

Administración Xeral Axiliar administrativa Auxiliar 
admintrativo 

C2/12 1 Vacante 

Administración Xeral Técnica Traballador Social A2/22 1 Propiedade 

Administración 
Especial 

Servicios especiais Guardia Policía 
Local 

C1/14 1 Propiedade 

 

PERSOAL LABORAL FIXO 

DENOMINACIÓN Nº PRAZAS SITUACIÓN 

Peón de obras e servizos 3 Propiedade 
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Peón de obras e servizos 1 Vacante 

Peón vixilancia e conservación colexios 2 Propiedade 

Animador deportivo 1 Propiedade 

 
 
 
 
 
 
PERSOAL LABORAL TEMPORAL 
 

DENOMINACIÓN Nº  
PRAZAS 

Aux. adminitrativo Servicios Sociais 1 

Auxiliares Axuda no Fogar 5 

Educadora familiar 1 

Técnico Local de Emprego 1 

Responsable do CIM 1 

Peóns de obras e servicios 4 

Arquitecto Técnico 1 

Animador Cultural 1 

Socorristas 2 

Peóns vixilancia piscinas 2 

 
 
SEGUNDO. Expoñer ao público o Orzamento Xeral para o 2017 formado polos 
estados de gastos e ingresos, as Bases de Execución e os anexos así como  a 
plantilla aprobados, durante o prazo de quince días, mediante anuncios no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello, para os efectos 
de que as persoas interesadas poidan presentar reclamacións. 
TERCEIRO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se 
presente ningunha reclamación. Zas, 30 de marzo de 2017.O Alcalde,Manuel Muíño 
Espasandín. 
A continuación prodúcese o debate plenario: 
O alcalde di: O orzamento crece en 612.00€ con respecto a 2015, o que representa un 
19.79%. É un gran esforzo económico,sobre todo co marco orzamentario que impón o 
goberno central. 
A estimación de ingresos é prudente. Se analizamos os ingresos por capítulos , os 
impostos directos baixan. Non hai unha baixada de impostos senon un aumento do 
orzamento que implica unha porcentaxe menor. 
As taxas baixan mais dun 7%. As transferencias correntes suben 300.000€.O gasto 
corrente do POS vai aqui. A Deputación no seu Plan único permítenos que esté aquí. 
As transferencias de capital pasan de 275.000€ a 562.000€, debido o aumento das 
subvencións da Deputación e da Xunta. 
En canto os gastos hai unha novidade, a inversión en estradas, cambia de capítulo. En 
estradas o esforzo económico é de 349000€ en inversións. 
Respecto o imposto de plusvalías está bonificado o 90%. 
Os gastos de persoal pasan de 28.88 a 24.77% a pesar de que este ano imos 
contratar persoal, como a brigada de incendios. 
Disminue o gasto corrente. 
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Todas estas magnitudes son moi prudentes. O gasto que se executou en 2016 foi 
menor que o orzamentado en 2015. 
As cifras macroeconómicas din que temos importantes inversións e estamos contendo 
o gasto corrente. 
Despois podemos analizalo mais polo miudo. 
En Inversións incluimos adquisicións de terreos, mellora de pista forestais, inversións 
en infraestructuras, o tanatorio en Zas, substitución do cesped en campo de futbol de 
Zas, o tema da Carballeira de Zas e Baio. 
Terminada a intervención do alcalde, cédelle a palabra o portavoz do Partido Popular 
que declina intervir. 
Sometido o asunto á consideración do Pleno este acorda  por oito votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandín,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez,dona Natalia Espasandín Pazos, don Germán Pérez Freire,dona María Pilar 
Garcia Garcia,don Manuel Garcia Velo, dona Patricia Fariña Pedrosa) e tres 
abstencións (don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don 
José Cotelo Pardiñas ) aprobar a proposta de alcaldía en todos os seus termos. 
Oitavo.- Mocións de urxencia. 
MOCIÓN Nº1:PARA QUE O GOBERNO DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA GARANTA 
QUE O CONCELLO DE ZAS PERCIBIRÁ,COMO MÍNIMO, A TRAVÉS DO PLAN 
ÚNICO, OS MESMOS FONDOS QUE RECIBIAN COAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 
QUE EXISTÍAN CON ANTERIORIDADE. 
Sometida a urxencia da moción a consideración do Pleno este a aproba por 
unanimidade. 
Don José David Gomez Brandariz le a moción: 
Exposición de Motivos. 
O pleno da Deputación da Coruña aprobou o pasado mes de novembro, cos votos a 
favor do Goberno Provincial, Marea Atlántica,Compostela Aberta e Alternativa dos 
Veciños,e co voto en contra do Partido Popular,o Plan Único dos Concellos dotado con 
74 millóns de euros. 
O novo programa unifica o Plan de Obras e Servizos,o Plan de Acción Social e o Plan 
de Aforro e Investimentos e 11 liñas de subvencións( en concreto suprímese as de 
cultura,deportes,promoción económica, turismo, desenvolvemento de servizos sociais, 
políticas de igualdade, envellecemento activo). 
Segundo o acordo plenario,o POS 2017 nutrirase dos 24.2 millóns que a Deputación 
achegaba cada ano ao tradicional Plan de Obras e Servizos, así como dos 8.3 millóns 
das liñas de axuda e dos 20 millóns do súperavit que o organismo provincial prevé 
obter este ano e os 21.5 millóns que ata agora se dedicaban ao Plan de Aforro e 
Investimento. 
Ademais, tendo en conta que o goberno provincial comprometeuse tamén a engadir 
,como mínimo,os 13 millóns de euros de remanente,co que igualaría a achega total 
dos plans do anterior goberno. 
En consonacia con todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Zas propón á 
consideración do pleno municipal o seguinte ACORDO: 
1.Que a Deputación da Coruña garanta que o Concello ZAS,como mínimo, non verá 
reducidos os ingresos que percibiu o ano pasado a través do Plan de Obras e 
Servizos,o Plan de Acción social e o Plan de Aforro e Investimentos e 11 liñas de 
subvencións: cultura,deportes,promoción económica,turismo,desenvolvemento de 
servizos sociais,políticas de igualdade,envellecemento activo. 
2.Que a institución provincial comprométase a incluir na partida orzamentaria coa que 
arranca o Plan Único dos Concellos, os remanentes de tesourería que se vaian 
xerando ao longo do exercicio económico do 2017. 
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Zas a 4 de marzo de 2017. 
O Portavoz do Grupo municipal Popular de Zas .Asdo.:David Gómez Brandariz. 
A continuación prodúcese o debate do asunto da moción. 
Intervén o alcalde: Que a deputación garantice que todos os concellos reciban o do 
2016. Ese ano incrementouse,por iso se fixo un plan complementario.A moción do PP 
ten que ter en conta que o PAS foi extraordinario. 
Este ano coa xestión que fai o BNG, PSOE vai a ser algo parecido o PAS.O PAI segue 
estando como está. 
Hai moitos concellos do PP que votan a favor porque salen favorecidos. 
A filosofía e non utilizar esas subvencións como moneda política.No 2016 tivemos 
pero no 2014 e 2015 non..algunha asociación do Concello chegou a percibir mais 
cartos que o Concello.E a nós a Deputación non nos tratou mal porque asinou un 
convenio nominativo. 
Agora son criterios obxectivos .Incluso a FEGAMP está intentando que a Xunte utilice 
eses criterios. Así teríamos os Concellos libertade para destinar os fondos o que 
queren. 
A intención é a da autonomía dos Concellos para que usen os fondos como o crean 
conveniente. 
Aprobouse outra moción pedindo á Xunta que utilice este Plan. 
Sometido o asunto á consideración do Pleno este acorda por tres votos a favor da 
Moción  ( don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José 
Cotelo Pardiñas) e oito votos en contra (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, dona 
Patricia Fariña Pedrosa) non estimala. 
 
MOCIÓN Nº 2: MOCIÓN SOBRE A RECUPERACIÓN DO CAMIÑO DE 
SANTIAGO.MUXIA POR BRANDOMIL. 
Sometida a urxencia da moción a consideración do Pleno este a aproba por 
unanimidade. 
Don Óscar Lema Romero le a moción: 
MOCIÓN SOBRE A RECUPERACIÓN DO CAMIÑO SANTIAGO -  MUXÍA POR 
BRANDOMIL 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A Asociación cultural Grandimirum solicita a colaboración do Concello de Zas para a 
recuperación do Camiño de Santiago. 
É de sobra sabido a importancia que as rutas de peregrinaxe tén sobre a relixión, 
sociedade, cultura e economía, feito que se mostra en maior medida na nosa 
comunidade autónoma e na continúa evolución das diferentes rutas e camiños, sendo 
os máis coñecidos os que teñen como comezo ou destino Santiago de Compostela. 
Este feitos fan que dende hai xa uns anos, esta vertente cultural vaise consolidando e 
é cada día máis estudada e documentada, polos beneficios que xera o seu paso por 
aldeas e concellos no seu trazado, alcanzando o seu momento cumio no 
recoñecemento do Camiño de Santiago na súa inclusión na lista de bens Patrimonio 
da Humanidade. 
Dende hai varias meses, o colectivo Grandimirum promove entre outras actividades a 
recuperación da ruta de peregrinaxe “Santiago – Muxía por Brandomil”, recadando 
información histórica, recorrendo a pé a propia ruta, sacando notas de prensa, etc.  
Con esta iniciativa darase soporte no recoñecemento da ruta alternativa do Camiño de 
Santiago ata Muxía, da cal hai diferentes indicios históricos e que historicamente 
pasaba por parroquias dos concellos nomeados anteriormente.  
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Esta ruta  está documentada dende o século XIII en diferentes documentos 
cartográficos e rutas de viaxes de nobres europeos. Existen moitos outros documentos 
que confirman o paso desta ruta polo noso Concello. O mapa do Reino de Galicia de 
1812, por exemplo, marca os dous camiños a Fisterra e Muxía, o segundo dende 
Negreira por Barcala, Ordoeste, A Pereira, Antes, Brandomil e Baíñas. 
O proxecto, consta dos seguintes pasos: 
- Identificación do trazado óptimo: unha vez feito o recoñecemento dos camiños 
funcionais, farase a marcación definitiva dos mesmos, para que todos aqueles 
peregrinos que queiran facer esta ruta alternativa a poidan facer sen ningún tipo de 
dificultade. 
- Recollida de documentación histórica para facer a petición de recoñecemento 
administrativo. 
- Promoción desta ruta alternativa do Camiño Santiago-Muxía. 
Coñecendo a condición de produto turístico das rutas xacobeas e que fai que sexa un 
fenómeno económico que xera rendas e empregos así como un instrumento de 
desenvolvemento turístico rexional capaz de revitalizar os lugares que atravesa . 
Considerando o exposto,proponse ao Pleno: 
1.- Ofrecer a colaboración da entidade local na recollida de información relativa ao 
Concello da Zas para a documentación histórica desta ruta Santiago – Muxía por 
Brandomil. 
2.- Colaborar, na medida que sexa posible tendo en conta os recursos materiais e 
persoais do Concello,na promoción e posta en valor desta ruta. 
3.- Colaborar na medida do posible na consecución deste proxecto que pode ser 
importante para o desenvolvemento turístico do Concello de Zas.Zas, a 3 de abril de 
2017.O Portavoz do BNG.Óscar Lema Romero 
Sometida a moción á consideración do Pleno , este a aproba por unanimidade dos 
presentes. 
MOCIÓN Nº 3: ACORDO ENTRE A AXENCIA GALEGA PARA A MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓXICA DA XUNTA E O CONCELLO DE ZAS PARA ACCEDER ÁS 
FUNCIONALIDADES DE SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS BÁSCIAS DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA CONTIDAD O CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE A ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO(MINHAP) E A AMTEGA PARA A 
PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIÓNS BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA. 
Sometida a urxencia da moción a consideración do Pleno este a aproba por 
unanimidade. 
Don Óscar Lema Romero le a moción: 
Visto o ACORDO ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA 
DA XUNTA E O CONCELLO DE ZAS PARA ACCEDER ÁS FUNCIONALIDADES DE 
SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
CONTIDAS NO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ADMINISTRACIÓN 
XERAL DO ESTADO (MINHAP) E A AMTEGA PARA A PRESTACIÓN MUTUA DE 
SOLUCIÓNS BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, que a continuación 
se transcribe: 
En Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2017 
 Dunha parte, dona Mar Pereira Álvarez, directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (en diante Amtega), actuando en nome e representación da 
dita Axencia, en virtude das facultades conferidas polo Decreto 252/2011, do 15 de 
decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e 
se aproban os seus estatutos e o Decreto 91/2012, do 16 de marzo, polo que se 
nomea directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. 
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 Doutra parte, don Manuel Muiño Espasandín, Alcalde-Presidente do Concello de Zas, 
actuando en nome e representación do concello en virtude das facultades conferidas 
polo artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 Interveñen en función dos seus respectivos cargos no exercicio das atribucións que 
teñen conferidas no nome das entidades que representan e, 
 EXPOÑEN 
 Primeiro. Que o 31 de outubro de 2013, asinouse o Convenio de Colaboración entre a 
Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación 
mutua de solucións básicas de administración electrónica.  
Segundo. Este Convenio ten por obxecto establecer os termos e condicións xerais 
para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración 
electrónica que prestan as partes asinantes no cumprimento da Lei 11/2007, de 22 de 
xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.  
Dita prestación mutua de solucións tecnolóxicas básicas levaranse a cabo nos termos 
que establece este convenio, realizándose sen contraprestación económica. 
 Tamén é obxecto deste Convenio a determinación das condicións nas que a Xunta de 
Galicia facilitará o acceso das Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia 
que estean interesadas nas solucións tecnolóxicas relacionadas na cláusula segunda 
do presente Convenio ou polas que as actualicen ou modifiquen no futuro, mediante a 
subscrición do correspondente Acordo, que garantirá, en todo caso, o cumprimento 
das obrigas establecidas no presente Convenio.  
Así mesmo, é obxecto do Convenio a determinación das condicións nas que 
facilitarase o acceso ás entidades de dereito público vinculadas ou dependentes de 
ambas partes asinantes que estean interesadas nas solucións tecnolóxicas 
relacionadas na cláusula segunda do presente Convenio ou polas que as actualicen 
ou modifiquen no futuro, mediante a subscrición do correspondente Acordo, que 
garantirá, en todo caso, o cumprimento das obrigas establecidas no presente 
Convenio.  
Terceiro. A cláusula segunda de dito Convenio, establece como ámbito de aplicación o 
seguinte:  
 “1. As partes que subscriben o presente Convenio poderán acceder ás 
funcionalidades proporcionadas polas solucións tecnolóxicas básicas de 
administración electrónica que permiten dos servizos previstos na Lei 11/2007 (artigos 
15, 27.7, 28 e 43) que a continuación se especifican: 
 a) Para a utilización de sistemas de sinatura electrónica avanzada: . Plataforma de 
validación e sinatura electrónica @firma.  
b) Para as comunicacións entre Administracións Públicas por medios electrónicos: . 
Intermediación de datos entre Administracións Públicas. . Sistema de Interconexión de 
Rexistros. . Intercambios de información a través do Portal de Comunidades 
Autónomas.  
c) Para a notificación por medios electrónicos: . Dirección Electrónica Habilitada e 
Catálogo de Procedementos do Servizo de Notificacións Electrónicas. 
 d) Como rede de comunicacións das Administracións Públicas Españolas: . Red 
SARA.  
2. As solucións básicas anteriormente especificadas baséanse en tecnoloxía que 
poderá ser actualizada ou substituída por outras máis avanzadas ou eficientes por 
acordo da Comisión de Seguimento, establecida na cláusula sétima do presente 
Convenio, cando, como consecuencia do desenvolvemento das Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación, quedasen obsoletas as aplicacións ou sistemas 
relacionados no apartado anterior ou se producisen modificacións normativas que 
afecten ás correspondentes especificacións técnicas e de seguridade.  
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3. As Entidades Locais sitas no territorio da Comunidade Autónoma poderán acceder 
ás funcionalidades das solucións tecnolóxicas recollidas anteriormente, ou ás que as 
actualicen ou substitúan, mediante Acordo subscrito ao efecto entre aquela e cada 
Entidade Local. O Acordo garantirá o acceso e dereito de uso das funcionalidades de 
todas ou de algunhas das solucións anteriormente relacionadas, así como o  
cumprimento por parte das Entidades Locais das obrigas correspondentes contidas no 
presente Convenio. 
 4. As entidades de dereito público vinculadas ou dependentes das Administracións 
que subscriben o presente Convenio poderá acceder ás funcionalidades das solucións 
tecnolóxicas recollidas anteriormente, ou ás que as actualicen ou substitúan, mediante 
Acordo subscrito ao efecto coa Administración coa que estean vinculadas ou da que 
dependen. O Acordo garantirá o acceso e dereito de uso das funcionalidades de todas 
ou algunhas das solucións anteriormente relacionadas, así como o cumprimento por 
parte das entidades de dereito público das obrigas correspondentes contidas no 
presente Convenio.”  
O Concello de Zas, está interesado nas solucións tecnolóxicas relacionadas na 
cláusula segunda de dito Convenio ou polas que as actualicen ou modifiquen no 
futuro. 
 En consecuencia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o 
Concello de Zas, acordan o acceso ás funcionalidades das solucións tecnolóxicas 
recollidas no Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado 
(MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de 
administración electrónica, baseado nas seguintes 
 CLÁUSULAS  
Primeira. Obxecto  
Este acordo ten por obxecto o acceso do Concello de Zas ás funcionalidades das 
solucións tecnolóxicas recollidas na cláusula segunda do Convenio de Colaboración 
entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a 
prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, asinado o 31 de 
outubro de 2013, ou ás que as actualicen ou substitúan.  
Segunda. Ámbito de aplicación  
O Concello de Zas poderá acceder ás funcionalidades proporcionadas polas solucións 
tecnolóxicas básicas de administración electrónica que a continuación se especifican:  
a) Para a utilización de sistemas de sinatura electrónica avanzada: . Plataforma de 
validación e sinatura electrónica @firma. 
 b) Para as comunicacións entre Administracións Públicas por medios electrónicos: . 
Intermediación de datos entre Administracións Públicas. . Sistema de Interconexión de 
Rexistros. . Intercambios de información a través do Portal de Comunidades 
Autónomas. 
c) Para a notificación por medios electrónicos: . Dirección Electrónica Habilitada e 
Catálogo de Procedementos do Servizo de Notificacións Electrónicas.  
d) Como rede de comunicacións das Administracións Públicas Españolas: . Red 
SARA.  
Para ter acceso a estas solucións tecnolóxicas básicas, o Concello de Zas, unha vez 
asinado este Acordo, deberá solicitar á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia a cales das solucións tecnolóxicas básicas, descritas anteriormente, queren ter 
acceso. Unha vez solicitadas, a Amtega daralle traslado á Administración Xeral do  
Estado do Acordo de adhesión e das solucións tecnolóxicas básicas solicitadas co fin 
de posibilitar o seu acceso.  
Terceira. Obrigas do Concello de Zas.  
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O Concello de Zas comprométese ao cumprimento das obrigas correspondentes, 
contidas en dito Convenio de Colaboración.  
Cuarta. Obrigas da Amtega 
 A Amtega garantirá o acceso e o dereito de uso das funcionalidades proporcionadas 
polas solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica, solicitadas polo 
Concello de Zas e cumprirá as demais obrigas establecidas no Convenio. 
 Quinta. Protección de Datos Persoais 
 As partes asinantes obríganse ao cumprimento da normativa vixente en materia de 
protección de datos. 
 Sexta. Publicidade 
 O Concello de Zas consente expresamente a inclusión dos datos relevantes deste 
acordo de adhesión no Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia regulado no 
Decreto 126/2006, do 20 de xullo.  
Sétima. Resolución 
 Esta acordo poderá resolverse polo incumprimento das cláusulas que o regulan, polo 
transcurso do tempo estipulado ou por mutuo acordo das partes asinantes.  
Así mesmo, poderase resolver por denuncia unilateral de calquera das partes previa 
comunicación á outra parte cun mes de antelación 
 Oitava. Vixencia  
Este acordo comeza a súa vixencia dende o día da súa sinatura ata a data de vixencia 
do Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a 
Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración 
electrónica, asinado o 31 de outubro de 2013.  
Novena.- Réxime xurídico  
Este Acordo ten natureza administrativa, e rexerase, ademais do disposto no seu 
clausulado, pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, e polas demais 
normas de dereito administrativo aplicable, ou no seu defecto polas derivadas de 
dereito privado.  
O presente acordo está excluído do ámbito da Lei de Contratos do Sector Público, en 
virtude do artigo 4.1c) do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, se ben aplicaranse 
os principios contidos nesa norma legal para a resolución das dúbidas e lagoas que 
puideran presentarse. 
 En proba de conformidade co establecido en todas as cláusulas do presente Acordo, 
o asinan os interesados en representación das partes implicadas, na data e lugar 
indicados. 
SE RESOLVE: 

1. Adherirse  ao presente  acordo que ten por obxecto o acceso do Concello de 
Zas ás funcionalidades das solucións tecnolóxicas recollidas na cláusula 
segunda do Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado 
(MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas 
de administración electrónica. 

2. Facultar ao Sr. Alcalde para a realización de actos de trámite e xestión do 
presente acordo. 

Zas, 3 de abril de 2017 
Asdo: Oscar Lema Romero. 
Sometida a moción á consideración do Pleno , este a aproba por unanimidade dos 
presentes 
Noveno.- Rogos e preguntas. 
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Don José David Gomez Brandariz pregunta: Con respecto os presupostos, 10.000€ 
para Baio, podesmo explicar? 
O alcalde di: É una previsión, para a compra de terrenos na área urbanizable. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Donde estaría. 
O alcalde di: No PXOM 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: A área urbanizable de  Baio, hai que 
modificar o PXOM. Segues opinando o mesmo? Vaise facer nun periodo de tempo 
curto? 
O alcalde di: Temos que modificar o PXOM se queremos modificar a area 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Vai a ser pronto? 
O alcalde di: O inicio si. Coa nova lei supoñíase que se ian simplificar trámites pero 
unha modificación leva tempo. 
E non depende de nós, hai que pedir informes. Augas tarda 6 meses, un ano… 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Que pasa co tanatorio? O outro dia na 
Comisión falaste de 150.000€ cun orzamento total de 300.000€, non? Como se vai a 
facer? 
O alcalde di: E a cantidade deste ano. Non decidimos se o facemos nos, ou non. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Respecto a Carballeira de Baio, hai algún 
informe de medio ambiente que reflexe o estado? 
O alcalde di: Non, non o hai, pero vese. Non nos fai falta. Calquera que teña certa 
idade o nota, son feitos 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Con respecto a ese tema, sabemos que 
estades tramitando a compra, ides utilizar a expropiación forzosa. 
Tendes pensado como solución un convenio entre os propietarios e o Concello? 
O alcalde di: Non sabemos que tipo de convenio. O Plan di que é un sistema xeral. 
Agora é área urbanizable. Non hai convenio posible. Se fora un convenio sería mais 
gravoso para o concello. 
Don José David Gomez Brandariz di: Refírome a una concesión. Se hai un informe de 
medio ambiente, que os propietaros lle cedan a Carballeira por 10 anos e o concello 
se encargue da saude medioambiental. 
O alcalde di: Pero se non queren vender, non creo que nola vaian a ceder de forma 
gratuita. Temos un mecanismo xa regulado que é a expropiación. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Zona de Brandomil. Hai una proposta dos 
vecinos de arreglo da ponte de Quintáns. 
O alcalde di: A do embalse? A ver se baixa o nivel de auga do embalse para poñela 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Nesa zona varios veciños din que hai que 
limpar a marxe dereita dende Brandomil á Ponte. 
O alcalde di: O ano pasado limpamos. Pero a brigada dedicouse a abrir camiños, o 
resto o limpamos nós, xeralmente para a festa da fervenza. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: A acumulación de lodos pola presa. Os 
veciños piden que se abran as comportas para facer unha limpeza de todo. Non sei se 
me expliquei… 
O alcalde di: Onde está a praia? Habería que falar con Augas de Galicia. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: É una proposta que facer. Que o propio 
cuace do río se encargue de limpar. 
O alcalde di: Podemos mirar. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as dez horas 
e corenta e dous 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. 
 
 


