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                                                      BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 
DO PLENO DO  DOUS DE AGOSTO DE DOUS 
MIL DEZASETE (170802) 
No Concello de Zas, o dous de agosto  de dous 
mil dezasete, ás trece horas e DOCE 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 30/05/2017. 
Don José David Gomez Brandariz indica que no 
turno de rogos e preguntas indicou exactamente: 
Como se pode ter contratado a unha empresa 
cun contrato de fai sete anos caducado. 
Sometida a  acta á consideración do Pleno este 

acorda  por  unanimidade dos presentes aprobala coa corrección indicada. 
 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 2017 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 24 de xullo de 2017 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 2017 
En relación co periodo medio de pago do segundo  trimestre do 2017 consta no 
expediente a remisión telemática do mesmo  o día 24/07/2017 figurando, no 
documento, un periodo medio de pago de menos 2.35 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe 
Quinto.-Mocións de urxencia 
O alcalde sinala: E respecto o incremento retributivo da lei de presupostos do Estado. 
Ten carácter retroactivo.A urxencia e porque aos servizos económicos lles ocasionaría 
un problema o tema de coordinar as nóminas. 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda 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 Manuel 
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Garcia Velo, dona Patricia Fariña Pedrosa) e tres en contra (don José David Gomez 
Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas aprobala. 
Consta ditame favorable da Comisión Informativa. 
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 : 
MOCION  
Visto o disposto na Disposición adicional trigésima segunda, réxime retributivo dos 
membros das Cosporacións Locais da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de orzamentos 
xerais do estado para o ano 2017 
Visto o informe da interventora municipal de data 1 de agosto de 2017. 
Propoño ao Pleno, a adopción da seguinte MOCIÓN. 
PRIMEIRO.Acordar un incremento de dous por cento das retribucións dos membros 
da Corporación Local con dedicaciçon exclusiva con efectos densde o un de xaneiro 
de 2017. 
Zas, a 1 de agosto de 2017,O Portavoz do grupo do BNG.Asdo.Óscar Lema Romero.  
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda 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 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) aprobala. 
Sexto .-Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz expón os seguintes rogos: 
-A Carretera de Zas a Brandomil ,o desbroce das marxes.Antes da Santa de Muiño 
non se fixo este ano. 
-A ponte metálica de Brandomil e importante arreglala. A xente pregunta. 
-Na mesma zona de Brandomil , a varandilla da praia fluvial  segue sen arreglarse 
-Os veciños de Langueirón piden a limpeza do campo de fútbol e a area da casa 
escola coñecida como “ a horta da maestra” 
Don José David Gomez Brandariz formula as seguintes preguntas: 
-O local do edificio Pomares. Cando se comprou e o qué costou. É propiedade 
municipal. 
-Na acera anexa a cafetería Calvario. Iniciouse un desbroce sen consentimento do 
propietario.Por que? 
- Posto que vostede aposta polo medio ambiente e desarrollo sostible,moi boa idea .A 
xestión da bispa asiática ,como está a cousa? Tedes intención de facer algo mais? 
-Preguntei no anterior pleno: Como a empresa de limpeza con contrato caducado hai 
mais de 7 anos segue traballando? 
 A continuación o concelleiro indica que  o dia 24 de xuño houbo unha inspección da 
piscina e que quere que o alcalde lle explique   o peche da mesma. 
O alcalde di que siga con outra pregunta. 
O concelleiro  expon que antes de vir ao pleno preguntou  e que según a consellería 
hai unha contratación irregular,unha posible contratación irregular. 
O alcalde manifesta que quere que conste en acta iso que acaba de decir, esa 
información, que na consellería consta que hai unha contratación irregular 
Don José David Gomez Brandariz  di:Unha posible contratación irregular. 
Quero preguntar se a consellería se puso en contacto, se recibiu notificación, e se a 
recibiu quería vela, e se ten vostede constancia de que hai unha apertura de 
expediente disciplinario por contratación irregular.Se ten algún tipo de información.Nas 
declaracións de prensa parece ser que lle faltaba algún papel,cal é? 
O alcalde di: Cal é a pregunta 
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Don José David Gomez Brandariz  contesta: Eso, que me explique por qué o concello 
de Zas abriu a piscina ,por qué está aberto un proceso de contratación novo e vostede 
está buscando socorrista novo. 
O alcalde di: 
A marxe da carretera deixámola porque é mais ancha 
A ponte de Brandomil.Non teño nin idea 
Don Jose David Gomez Brandariz di: a que está en Pedreiro. 
O alcalde sinala: Rogámoslle que se sabe cal é a ponte , nos diga cal é.Están 
intentando arreglala. 
A reparación da varandilla, arreglarémola. 
O campo de futbol, estamos por aí 
O local do edificio Pomares .Se viñera a ver os expedientes , saberíalo. 
Don Jose  David Gomez Brandariz di:Conteste. 
O alcalde di: O que dirixo o pleno son eu.E moi xoven para ter esa cara. 
Don Jose  David Gomez Brandariz di:Xa vostede estivo aquí moitos anos.Responda 
.Non se poña tan alterado que lle vai a dar un síncope. 
O alcalde di: Reláxese.Teño moito tempo para ser alcalde.O edificio Pomares.Se 
viñera a ver os expedientes sabería que non se comprou.Fou un embargo da 
Deputación. 
A area da cafetería . Qué  propietario é. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: Maximino de Sousa viño aquí en persoa. 
O alcalde indicalle o concelleiro que non interrumpa.  
Don Jose  David Gomez Brandariz di:Xa está 
O alcalde indica:Vólvolle a repetir que é unha area urbanizable…É que non podo con 
él.Non sei cómo decirllo. 
É unha area urbanizable, ten que limpala o propietario e senon ten que pagala. 
A xestión da vespa asiática é competencia da Xunta.Hai un teléfono o 012 xestionado 
pola xefatura.Nós  decímoslle os veciños o que teñen que facer.A Xunta tivo que facer 
outras cousas.é da Xunta, que se encargue a Xunta 
A empresa de limpeza caducado fai sete anos.Porque dixo limpeza. 
Nos non sabemos que está caducado,e mirei e consultei,non hai unha figura xurídica 
que diga contratos caducados.No seguinte pleno se pregunta, pregunte como é 
debido.Nos non facemos de mestre. 
Don Jose  David Gomez Brandariz indica.Non me vai a contestar 
O alcalde di: Non coñezo a figura xurídica,pregunte ben. 
Respecto a piscina dígolle todo o proceso.Pero ,por certo, hai moitas afirmacións que 
fixo vostede que están grabadas e que despois constan en acta, que vai ter que 
responder a Consellería das afirmacións que fixo vostede. 
Primeiro ,como ten acceso a esa información e segundo que esa información é 
falsa.Non lle dan a calquera esa información por teléfono,cree que lle van a dar o 
expediente? 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: A min  non me deron ningún expediente. 
O alcalde don José David Gomez Brandariz falan o mesmo tempo. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: O único que fixen foi chamar onde me 
atenden e preguntar que qué pasou. 
O alcalde di: O único que fai é intentar poñer pedras no concello. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta. Eu?, eu? 
O alcalde di: A ver,vamos a falar da piscina.Vamos a ver, fixemos unha contratación 
de dous socorristas na piscina, fixemos os contratos con eses dous,mandamos toda a 
información á Consellería de Sanidade.Claro, como vostede non sabe. A Consellería 
de Sanidade é quen autoriza a apertura da piscina,non a abre o concello porque lle de 
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a gana,que parece que é o que vostede afirma. Autorízanos a apertura.Para 
autorizarnos a apertura, debe de ser que está todo ben. 
Don Jose  David Gomez Brandariz pregunta:Entón, por qué a cerraron? 
O alcalde di: Non deixas falar.Ti tes un problema. A verdade é que tes un problema 
moi grave non de actitude ,eu creo que de condicións democráticas.Se puideras falar ti 
solo… 
Ben, por onde iba.  
Temos o contrato e a Consellería de Sanidade decide a apertura da piscina porque 
temos dous socorristas con título. 
O alcalde e o concelleiro ,don José David Gomez Brandariz,  falan o mesmo tempo. 
O alcalde di: Como non me deixa explicalo, se quere salga vostede  fora e lle explico 
os seus concelleiros que seguramente teñen mais interese que vostede en saber. Que 
como vostede xa o sabe, parece que non lle fai falta. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta:Siga, non o volvo a interrumpir. 
O alcalde indica que el fala o que lle da a gana cando ten uso da palabra igual que o 
concelleiro tamén o fai. A continuación di: So fastidiaría que diga o que vostede quere. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta:Eu veño aquí a aclarar as cousas.Non 
veño a discutir con vostede nin con ninguén. 
O concelleiro di que o alcalde sempre lle deixa coa palabra na boca. 
O alcalde contesta : Vamos a ver,acaba dunha puñetera vez,coño! O que quere e que 
o bote para fora. 
Volvo a repetir. Vostede está aquí por unha serie de disposicións legais,para iso o 
elexiron.E ten unha serie de dereitos e deberes. Esto non é unha feira, vólvolle a 
repetir. Déixolle coa palabra na boca porque vostede non ten dereito a contestar a 
unha pregunta porque se vostede pregunta, eu contesto. Que non lle gusta a 
contestación, paréceme moi ben. Na vida hai moitas cousas que non me gustan de 
vostede e mais aguántome, entende. 
Ten que seguir os seus dereitos e deberes.Vostede non so ten dereitos ,ten deberes, 
Aquí hai un sitio donde vostde ten un turno de réplica e pode replicar ó que eu lle digo 
e hai outro que non, que é rogos e preguntas. 
Vólvase ler o regulamento e enténdao ben. Se cadra non o entendeu. E despois verá 
como non se pon así, verá como se tranquiliza máis. 
Vale, a ver se podo contestarlle e aclarar ,como vostede di, a todo o mundo o que 
pasou coa piscina.Incluso mais ben os seus concelleiros. Vostede xa ten información 
privilexiada, voullo explicar mais ben os seus dous concelleiros. 
Ben, entón temos un contrato, firmamos ou contrato, mándase á Consellería , a 
Consellería autoriza a apertura. 
Entón estes socorristas con titulación en vigor que poden exercer en toda España pero 
que aquí, en Galicia, teñen que inscribirse nun  rexistro. 
Ten a titulación e ademais ten que inscribirse pero a Xunta permite que faga a 
inscripción nese momento. El vai a inscribirse e a Xunta nos di que abre a piscina. 
Curiosamente creo que os sete días recibimos unha inspección de 
sanidade.Normalmente tarda un mes pero é curioso, deberon empezar pola zeta. A 
funcionaria da Consellería de Sanidade curiosamente non mira o cloro, nin outra cousa 
senón que mira expresamente que parece que lle denegaron a inscripción no Rexistro 
a  este socorrista. Cúbrese de gloria a Consellería, e que se cubriu de gloria. 
De feito vai modificar o seu protocolo porque se da conta de que é unha verdadeira 
chapuza. 
Pero sigo, esta Inspectora pon na acta que non consta que o socorrista esté inscrito no 
rexistro. 



  

Páxina 5 de 6 
 

Claro, é inspectora, non é ningúen para dicirnos nada a nós,a unha administración que 
somos igual que a Xunta.Non somos o seu primo pequeniño, non , somos igual que a 
Xunta, mais pequeniños, eso sí, pero coa mesma dignidade. 
Nós cando facemos un acto administrativo, cando vostede solicita unha licenza, 
contestámoslle, se a denegamos ou lla damos. A Xunta calquera resolución como esta 
que denegaba a resolución no rexistro , ten que comunicala por escrito, como un acto 
administrativo, non cunha inspectora que ven aquí a decir que disque non está no 
rexistro. Un rexistro o que non pode acudir todo o mundo , que non é público. 
Evidentemente non lle fixemos nin puñetero caso, 
Os tres días volven a repetir a inspección. Nese momento chama o Xefe de servizo da 
Consellería de sanidade. Entón xa lle explico que está metendo a pata e é alega que 
ese tema non é del, que el non leva a parte administrativa,solo a inspección. 
Xa ,claro, pero son a Xunta,eu non podo saber os seus problemas .E incluso recoñece 
o final que unha inspectora evidentemente,non decreta o peche nin nada. Únicamente 
vai comprobar e punto. O que ten que decretar o peche é a Xefa territorial da 
Consellería de Sanidade. 
Aquí está a resolución da Xefa territorial. Só ela ten a competencia, nin a inspectora 
,nin o xefe de servizo 
E por certo, ata que nos chega ,que nos chega o 28 e nos pechamos a piscina o 24, a 
vispera de Santiago ,porque nos deu a gana ,non por obrigación. 
Ata que nos chega esta resolución o día 28 onde di “con data 26 de xullo “ pero é do 
28.evidentemente cando a recibimos, non cando a mandan eles.A mi cando a mandan 
eles ,dame igual.Pola xefa territorial de Sanidade procedeuse a ditar resolución de 
peche preventivo.Eles non pechan .Peche preventivo do vaso da piscina municipal de 
Zas.Sabe como termina esto? 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta:Se a vostede non lle importa, pode darme 
unha copia da resolución? 
O alcalde di: Noo, pero si a van levar os periodistas agora!.Xa debía tela 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta:Sí me gustaría que constara en acta que 
vostede dixo que pechou a piscina porque a vostede lle deu a gana,non porque era 
unha obrigación.Acaba de decilo vostede. 
O alcalde di: Vólvolle a repetir que me deixe acabar. 
O que pasa que claro,vostede é impaciente,non se contén, debe ter mais tranquilidade 
e paciencia. 
Acabo,coa resolución que vai a ter, ningún problema: Non entendo , de conformidade 
cos artigos 121,122,123 da lei 39/2015,de 1 de outubro,de PACAP que obriga á Xunta 
e a nós, dispón do prazo dun mes a partir da recepción desta notificación para 
presentar recurso de alzada contra a consellería de Sanidade 
Un mes, señor mio, un mes que se recurro non teño que cerrar a piscina. 
O goberno municipal fai o que cre que ten que facer, vólvolle repetir que dispoñemos 
dun mes ainda. 
Entón non hai irregularidade, era un socorrista con titulación e solamente sen un 
requisito burocrático. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: O artigo catro do decreto 
O alcalde di: Déixeme acabar de falar. Eu non lle interrumpi 
É un requisito burocrático soamente na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: Na que estamos 
O alcalde di: Donde seguramente eses cursos os fai algún alto cargo do PP. Deberíao 
investigar. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: O decreto é do 2005 ,do bipartito. 
O alcalde di. Segue sen ter educación 
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O alcalde e o concelleiro falan ó mesmo tempo. 
O alcalde di: O seu responde a un problema de personalidade, de interpretación das 
regras. 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: O decreto está aprobado no 2005. 
O alcalde di: Vólvolle repetir: Cale xa. Que se cale. que non me responda, que me 
deixe falar. Que non hai ningunha irregularidade administrativa que é o que preguntou 
vostede. Xa ten a contestación. 
Despois xa veremos,si o dixeron desde a Xunta. Nin hai expediente disciplinario 
ningún.E vostede, qué cre? Que a Xunta é o primo grande de Zumosol? 
Que como vostede ten o apoio que ten ,cre que pode chamar os da Xunta. Déixeme 
acabar. Somos unha administración, dígolle, o mesmo nivel que a Xunta. Non ten que 
chamar os seus primos de Zumosol. O expediente disciplinario contra outra 
administración ! E mais, o xefe de servizo recoñeceume que o protocolo que estaban 
facendo era erróneo e que a partir de agora o van a modificar.E mais ,vamos a poñer 
unha reclamación formal ante a Xunta. Esto nunca mais se vai volver a repetir a  outro 
concello, que o sepa vostede. 
E ninguén vai facer interpretacións neste sentido, interesadas e políticas, intentando 
alarmar a poboación son esto. 
Dentro de dous días vai a estar aberta, tranquilo 
Don Jose  David Gomez Brandariz contesta: Alégrome 
O alcalde di: Vostede non se alegra .Alégrase de moitas cousas, pero desa non  
O alcalde  e o concelleiro falan o mesmo tempo 
O alcalde di: Nin había problema para as nais, que era un socorrista titulado , así que 
non veña a alarmar. Non faga demagoxia. E xa está contestado 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as catorce 
horas e catro 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. 
 
 


