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                                                       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
VINTE E SEIS DE SETEMBRO DE DOUS MIL 
DEZASETE (170926) 
No Concello de Zas, o vinte e seis de setembro 
de dous mil dezasete, ás trece horas e seis 
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 de 02/08/2017 
Sometida a acta á consideración do Pleno este 
acorda  por  unanimidade dos presentes 
aprobala sen corrección algunha. 
Segundo.- Dar conta dos decretos de alcaldía. 
Os concelleiros quedas informados do contido 

dos decretos desde a última sesión ordinaria  
Terceiro.- Acordos que procedan sobre a aprobación da Conta Xeral 2016. 
PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Formada a Conta Xeral do ano 2016 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,  
Considerando o anteriormente exposto, visto o informe da Interventora Municipal 
relativo á mesma data 4 de xullo de 2017  e o Anexo ao mesmo ao que se refire o art. 
218 TRLFL, 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 19 de xullo de 2017 
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 2016 
SEGUNDO. Que a mesma sexa remitida ao Consello de Contas antes do 15 de 
outubro.En Zas, a 20 de septembro de 2017 
O Alcalde.Asdo.- D. Manuel Muíño Espasandín. 

ASISTENCIA PLENO 170926: 
 
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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Sometida o tema  a consideración do pleno este acorda este acorda por  oito votos a 
favor ( don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Natalia 
Espasandín Pazos,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 aprobalo. 
 
Cuarto.- Dar conta da obrigación de información do artigo 218.1 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora de facendas locais 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente . 
Quinto.-Mocións de urxencia. 
MOCIÓN Nº 1:FESTIVOS LOCAIS 
O alcalde sinala: A urxencia é debido a que hai que comunicar os festivos Á 
Consellería antes dunha data. 
Xeralmente acórdanse por unanimidade e os do 2018 van a ser os de sempre, o 16 e 
26 de xullo. 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda por unanimidade aprobala. 
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 : 
MOCIÓN DE URXENCIA 
Festivos locais ano 2018 
Tendo en conta a comunicación da Consellería de Economia Emprego e Industria ( RE 
1569/17,de 13 de setembro) , 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 
2018 antes do día 15 de outubro de 2017, a alcaldía trasládalle a seguinte proposta ao 
pleno do Concello: 
Festivos locais para o ano 2018: 
16 de xullo. Festividade do Carme.  
26 de xullo. Festividade de Santa Margarida de Muíño. 
Zas,26 de setembro de 2017 
O Portavoz do BNG. Óscar Lema Romero 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase por unanimidade aprobar a 
moción 
MOCIÓN Nº 2: DEVOLUCIÓN DO PAZO DE MEIRÁS  
O alcalde sinala: Non deu tempo no orde do día a incluir este punto.Tráemola por 
urxencia porque non podemos esperar dous meses,xa que agora se está tratando o 
tema. 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda este acorda por  oito votos 
a favor ( don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Natalia 
Espasandín Pazos,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 aprobalo. 
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:   
Moción 
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O grupo municipal do concello de Zas presentan a seguinte moción sobre a adhesión 
á Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás e apoio ao manifesto desta plataforma 
cívica. 
                                                 Exposición de motivos 
O 18 de xullo de 1936 producíase unha sublevación militar e fascista contra o goberno 
democrático e lexítimo da República. Aquí, en Galicia, non houbo guerra civil, senón 
un auténtico xenocidio, comezando a “era do terror, os encadeamentos inxustificados, 
os fusilamentos sen formación de causa, as matanzas en masa”, como publicaba  
Maruja Mallo en agosto de 1938 nas súas crónicas desde o exilio Relato veraz de la 
realidad de Galicia. 
A Junta pro Pazo del Caudillo foi unha iniciativa tomada en marzo de 1938 e da que 
formarían parte o gobernador Civil da Coruña, Deputación, alcaldes da provincia, 
significados empresarios, dirixentes franquistas e representantes da banca, Cámara 
de Comercio e empresas de comunicación. Con esta doazón –entregada a Franco, 
como Xefe do Estado, o 5 de decembro de 1938–  pretendían conseguir os favores de 
Franco, aproveitando as súas estadías estivais no pazo de Meirás. 
A adquisición do pazo de Meirás aos herdeiros da Condesa de Pardo Bazán e a 
propiedade doutros elementos patrimoniais foi un roubo e un espolio continuado, que 
se disfrazou, fraudulentamente, como unha doazón e compra-venda. Os métodos 
utilizados foron diversos: desconto do salario de funcionariado e persoas traballador 
(as coaccións eran tan extremas que algúns alcaldes ditaban bandos advertindo da 
formación de listaxes negras con aquelas persoas que se negasen a pagar esa 
“doazón voluntaria”); achegas dos concellos; ampliación da propiedade que pasa de 
5,7 a 9 hectáreas de terras limítrofes, conducindo os propietarios perante notario pola 
forza en camións militares para asinar unha compra-venda a 2 pesetas o metro 
cadrado, que nunca cobrarían; desviación irregular de fondos e recursos públicos ao 
pazo etc. 
Podemos falar dun espolio de moitos espolios porque dentro do mesmo pazo de 
Meirás hai pezas arqueolóxicas de importante valor como cruceiros, fontes, balaústres 
ou escudos traídos doutros lugares ou de pazos galegos. Así, por exemplo, o Pazo de 
Bendaña (Dodro) foi practicamente desmantelado para instalar na residencia de verán 
dos Franco elementos como gravados, figuras da capela e as propias pedras. O 
párroco do Mosteiro de Moraime (Muxía) denunciaba a desaparición, por orde da 
esposa de Franco, de dúas pezas de granito, unha delas utilizada como pía bautismal. 
Tamén acabaron no pazo de Meirás  dúas esculturas do Pórtico da Gloria da catedral 
de Santiago etc.  
Despois da morte do ditador, o 20 de novembro de 1975, a familia Franco recibiu un 
trato privilexiado, cousa insólita nun país democrático. A viúva  recibía unha paga 
anual superior ao salario do presidente do Goberno. A familia vendeu propiedades 
doadas a Franco como Xefe do Estado, tivo todo tipo de facilidades para especular 
con fincas e casas e hoxe teñen unha fortuna de más de 600 millóns de euros. Poucos 
días despois de morrer o ditador, o rei Juan Carlos concedía os títulos de Señorío de 
Meirás e Ducado de Franco, que aínda conservan. 
Manter hoxe todas esas propiedades nas mans da familia de Franco e esas 
distincións, é unha ofensa ás vítimas do franquismo e a toda a cidadanía. Que este 
espolio continuado se manteña despois de corenta anos de democracia é unha 
vergoña de Estado. Sería admisíbel que en Alemaña ou Italia os herdeiros dos 
ditadores e criminais detentasen hoxe propiedades conseguidas durante o réxime de 
terror? Sería posible a existencia de Fundacións dedicadas a exaltar a memoria de 
Hitler ou Mussolini? 
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Cómpre defender a devolución do pazo de Meirás ao patrimonio público a través 
dunha fronte ampla e unitaria, que agrupe a institucións, entidades e sociedade civil. 
Cómpre reparar a honra e dignidade das vítimas do franquismo e das persoas que 
foron roubadas e forzadas a ceder diñeiro e propiedade baixo ameazas e utilizando a 
violencia máis extrema. 
Por todos estes motivos, os grupo municipal do concello de Zas presenta a 
consideración do Pleno os seguintes  
                                                   Acordos 
A. Aprobar a incorporación do concello de Zas á Xunta pro Devolución do Pazo de 
Meirás. 
B. Apoiar o seguinte manifesto da Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás: 
1.- Facemos un chamamento a institucións, asociacións, organizacións políticas, 
sociais, sindicais, fundacións, etc. para que aproben a súa incorporación a esta Xunta 
pro Devolución do Pazo de Meirás. 
2.- Despois de que a familia do ditador Franco encargase á chamada Fundación 
Nacional Francisco Franco (FNFF) a xestión das visitas ao pazo de Meiras e que a 
FNFF declarase que “es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la 
grandeza de la figura de Francisco Franco”, condenamos as declaracións da citada 
Fundación, que son unha apoloxía do franquismo e manifestamos o apoio á memoria 
das vítimas do franquismo.  
3.- Rexeitamos a xestión por parte da FNFF do programa de visitas ao Ben de Interese 
Cultural (BIC) Pazo de Meirás e apoiamos a demanda do Concello de Sada de que 
sexa esta administración quen as xestione.  
4.- Instamos á Xunta de Galicia a que esixa que se cumpra o réxime de visitas ao BIC, 
segundo o disposto na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, con independencia da 
resolución dos expedientes polos incumprimentos reiterados xa incoados, coa 
imposición da máxima sanción prevista na Lei para ditas infraccións. 
5.- Instamos ás Cortes, Grupos Parlamentarios e goberno do Estado para que tomen 
as iniciativas lexislativas conducentes á modificación da vixente Lei 50/2002, de 
Fundacións, co obxecto de amparar a declaración como ilegais daquelas que, como a 
FNFF, teñan por obxecto a homenaxe á vida e obra criminais do ditador. 
6.- Apoiamos a realización dun estudo arredor do espolio e a apropiación do Pazo de 
Meirás por parte da familia Franco e sobre os pasos concretos a dar para lograr a súa 
devolución e incorporación ao patrimonio público. Demandanos, así mesmo, da Xunta 
de Galicia e goberno do Estado o apoio institucional a todas as iniciativas para 
conseguir ese obxectivo. 
7.- Reclamamos a aprobación dunha Lei Galega da Memoria Histórica que, entre 
outros obxectivos, impida o enxalzamento dos protagonistas da represión e inclúa as 
correspondentes disposicións relativas ao Pazo de Meirás e á súa posta en valor 
asociado á recuperación da memoria histórica. 
8.- Pedimos ás distintas institucións e concellos que presenten iniciativas ou mocións 
de apoio a este manifesto. 
Zas, a 15 de setembro de 2017Asdo. Oscar Lema Romero 
Portavoz BNG Zas 
Sometida o tema a consideración do pleno este acorda por unanimidade dos 
presentes aprobalo. 
Sétimo.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz presenta os seguintes rogos: 
-Limpeza e acondicionamento da area de Meanos, a area recreativa da Fonte 
-Marquesinas  de distintos sitios,como o de Carreira. Que se arranxen ou retiren.A de 
Carreira ten puntas, está en mal estado. 
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- Un informe das axudas concedidas polo concello de Zas no 2016 ás asociacións. 
-Un informe das dietas do alcalde e teniente de alcalde no 2016 
A continuación Don Juan Carlos Torres Vila,coa venia da presidencia, expón  os 
seguintes rogos: 
- O camiño da Canle en Rosende. 
-Os cheiros dos sumidoiros en Zas 
-As aceras da marxe esquerda a Carreira 
-Se podeis arreglar a fonte de Zas  
O alcalde contesta: 
A Area chegaremos. 
En Carreira hai marquesinas en mal estado pero puntas non tiñan antes. 
Ó camiño chegaremos 
O dos sumidoiros, non o sabes? Hai un pozo negro. 
A fonte mellor unha nova, esa é moi fea. 
O das aceras non é casco urbano 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di: Estás falando dunhas 
aceras. 
O alcalde di: Xa de aquela pediunas. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di: Estás insinuando que son 
para unha persoa. 
O alcalde di: Non. Sabes quen as quere pero se se fan, son para a xente. De momento 
non poñemos carné. 
Don José David Gomez Brandariz formula as seguintes preguntas: 
1. Que me dixeran…Os veciños preguntan polas desbrozadoras que se cedían ou 
alquilaban. Preguntan se se alquilan, se se poden usar. 
2.Recentemente reuníchesche coa xefa de correos para a cesión dun local en Baio, o 
da plaza Pomares.Hai algún acordo? 
3.En relación co SAF. Por qué non se atende as persoas de forma inmediata? Hai 
unha pequena lista de espera. 
4. Cando se van a iniciar as obras do tanatorio? A ubicación é a definitiva?  
5. Preguntar polo proxecto privado do Centro de día. Ten licenza? Cal é a sua 
ubicación? 
6. O pasado 15 deste mes todos os alcalde do BNG firmaron un manifesto a favor do 
proceso catalán. 
O concelleiro lle pide o alcalde que explique os motivos de ese pronunciamento, as 
razóns que o levaron a apoiar un proceso que vulnera a Constitución e as leis. 
7.Como se pode ver na páxina web do concello de Zas están licitando o expediente da 
auga. 
O expediente pedinno o 3 de xullo e o 8 de agosto. Recordo que sigo esperando. 
Nos parece curioso que contrato de servizos que pedimos , contrato que vostede licita. 
Supoñemos que o seguinte contrato é o da basura. 
Como pode seguir funcionando un servizo caducado de sete anos? Hai reparos de 
secretaría e intervención ? 
8. Información sobre os datos que entraron no rexistro de entrada do 4 a 8 de agosto 
sen que vostede me respondese. Gustaríanos que nos respostase, se no día de hoxe 
ten algunha comunicación da Consellería de Sanidade do peche da piscina desas 
datas. 
O alcalde contesta: 
-Unha desbrozadora levárona. Os veciños o saben .Sí se pode prestar. 
Non tivemos reunión coa xefa de correos 
Don José David Gomez Brandariz sinala: Era xefa de sector, creo 
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O alcalde di que estivo unha carteira. 
O do SAF. A xunta comunícanos o 20 de setembro de 2017 que nos da 519 horas. 
Desde o 20 de setembro é cando o sabemos. Agora estamos facendo o posible para 
que non teñan lista. 
Moitos concellos as teñen, e concellos do PP. Estamos intentando solucionalo. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Esas horas son con efectos do 20? 
O alcalde di: Non, o 20 é o día que no lo comunican. Se lle recoñece a cada persoa e 
a xunta no lo ten que comunicar. 
A Xunta ten lista de espera en dependencia. 
A ubicación do tanatorio é a mesma. Esperemos que para fin de ano, cada vez hai 
máis burocracia. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia,di: Ides expoñer como vai ser? 
O alcalde di: O proxecto xa está. Para contratalo o procedemento é complicado. 
Respecto a licenza, pois sí,  denegámoslla porque non cumpría unha serie de 
parámetros urbanísticos. Ía ser no mesmo sitio que onde o teñen pretendido nun 
principio, ti xa o sabes. 
Intolerable…Esto é unha democracia. Podemos asinar un manifesto, entra dentro da 
liberdade de expresión. 
Cales son os motivos polos que vulnerei a constitución? 
Non vulnerei nada. Cremos que Rajoi creou o maior conflicto que houbo en España 
.Ten como mínimo a metade da poboación en contra. Falta altura política que fixo que 
se chegara a esta situación. 
Cada vez que hai un problema, danlle a cabeza coa constitución. A constitución se 
cambia. De feito, cambiárona. A Constitución non é inamovible. A cambiaron por 
urxencia cando quiseron. 
É un conflicto moi grave. De todos modos é verdade que desde que firmei o manifesto, 
o nivel de vida dos veciños de Zas baixou e están moi preocupados. 
Falta de altura política pera buscar unha solución. 
Os independentistas cataláns non son catro. 
Ao final se non están cómodos, marcharanse, digo eu, non sei…por iso o apoiei. 
Que se é casualidade. 
Na auga xa fixemos unha proposta de adxudicación a un de Córdoba, creamos 
emprego en España. 
Se é casualidade ou non, non me fixo. Sacamos as cousas cando podemos. 
O contrato do lixo é a sua apreciación .Non compartida a afirmación, o seguinte está 
de sobra. 
Vostede pide unha búsqueda prospectiva. Un pide cousas determinadas. Imaxínese 
que pide o de todo o ano. 
Se quere algo determinado, pídamo. 
Ten dereito á información pero non a que non se faga outra cousa. 
A notificación de peche, se lle da. 
A Xunta nos notifica unha proposta de peche da piscina. Está recurrido o expediente. 
Creo que temos unha notificación  
Don José David Gomez Brandariz sinala: Podo velo? 
O alcalde di: sí, claro. Aquí non que non a teño. 
Don José David Gomez Brandariz di : Calquer documento que tivo entrada en agosto. 
O alcalde di: agora pide algo concreto. Non se fan peticións prospectivas. Tes que 
saber o que queres pedir. 
Don José David Gomez Brandariz di :Podo velo agora? 
O alcalde di: Si 
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Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas e corenta e oito 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. 
 
 


