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                                                       ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
URXENTE DO PLENO DO  CATORCE DE 
NOVEMBRO DE DOUS MIL DEZASETE 
(171114) 
No Concello de Zas, o catorce de novembro de 
dous mil dezasete, ás catorce horas e once 
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 extraordinaria urxente 
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.- Aprobación da urxencia 
O alcalde motiva a urxencia na finalización do 
prazo para solicitar o POS + adicional. 
Don José David Gomez Brandariz solicita que os 
plenos lle sexan notificados con un pouco máis 
de antelación. 

O alcalde indica que o pleno era urxente e non se lle pudo convocar antes. 
Sometida a urxencia da sesión o Pleno,este acorda, por sete votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin,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 ) e tres votos abstencións (don José David 
Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) aprobala. 
 Segundo.- Acordos que procedan sobre o POS +Adicional 1/2017 

PROPOSTA 
 

Visto que en sesión extraordinaria urxente de 23 de febreiro de 2017 o Pleno aprobou 
o Plan unico de concellos “POS + 2017”). 
Visto que mediante resolución de alcaldia de 6/10/2017 de aprobouse o POS + 
adicional. 
Vista a Circular complementaria da Deputación da Coruña sobre a elaboración do Pos 
+ adicional  1/2017 por maior achega desta Deputacion. 
Considerando o exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
1- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+   2017 Adicional 1/2017  da  Deputación 
Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar 
a aplicación da maior achega provincial asignada aos obxectos que se indican a 
continuación: 
A) Financiamento do pago a provedores:  
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(Só para o caso de concellos que non presentaron solicitude na 1ª fase deste Plan 
cuxo prazo rematou o 6 de outubro de 2017) 
 

 Capítulo II Capítulo IV Total 

Maior achega provincial aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 
 

   

Subtotal pago a provedores 
 

   

 
B ) Financiamento de todos os investimentos financeiramente sostibles que se 
solicitan nesta2ª fase do Plan, tanto dos previstos no Plan Complementario como dos 
novos: 
(Deberán incluírse unicamente os investimentos que non foron solicitados na 1ª fase 
deste Plan cuxo prazo  rematou o 6 de outubro de 2017) 
 

Investimentos financieiramente 
sostibles que se solicitan nesta 2ª 
fase do Plan  

Financiamento dos investimentis 

Denominación da obra 
ou subministración  

Grupo de 
programa 

Deputación  Concello  Orzamento 
total 

MELLORA DO 
AGLOMERADO DE A 
PIOLLA A GONTALDE  

153 14782,93 15373,62 30156,55 

Subtotal investimentos 
financeiramente sostibles      

14782,93 15373,62 30156,55 

 
Aprobar os  proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no 
POS+ Adicional 1/2017 que se relacionan nesta táboa. 
C ) Resumo: 
 

SUBTOTAIS DEPUTACIÓN Concello  Total  

A- PAGO A PROVEDORES 
DESTA 2ª FASE DO PLAN 
 

   

B-   INVESTIMENTOS 
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES 
A 
INCLUÍR NESTA 2ª FASE DO 
PLAN 
 

14782,93 15373,62 30156,55 

SUBTOTAL 14782,93 15373,62 30156,55 

IMPORTE DA ACHEGA 
PROVINCIAL XA APLICADA, DE  
SER O CASO, NA 1ª FASE DO 
PLAN 
 

182848,02  182842,02 

TOTAL 197630,95 15373,62 213004,57 

 



  

Páxina 3 de 5 
 

2.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para 
a execución dos   investimentos,   e   que   ten   resolto   todo   o   relacionado   coas   
concesións   e   autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
3.- Declarar que o concello ten crédito, de ser o caso, que se compromete a  incluír no 
orzamento municipal os fondos necesarios, para facer fronte á achega municipal aos 
investimentos incluídos no POS+ Adicional 1/2017, se o concello voluntariamente 
realiza algunha achega ao seu financiamento. 
4.-  Solicitar  da  Deputación Provincial  da Coruña  a delegación  neste  concello  da  
contratación  e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se 
entenderá aceptada si esta se produce efectivamente. 
5.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste 
Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras 
Administracións, achégase o detalle de cada unhadelas, acreditándose que a súa 
suma total non supera o 100% do seu importe.  
6.- Autorizase á Deputación  Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o concelloestá ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente.Zas, 13 de novembro de 2017.O 
alcalde, Manuel Muiño Espasandín . 
O alcalde explica o plan e a obra de Mellora de aglomerado de A Piolla  a Gontalde. 
Don José David Gomez Brandariz indica que se van a abster porque en dez minutos 
non lle deu tempo a velo. 
Sometido o tema a consideración de Pleno,este acorda, por sete votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin,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 ) e tres votos abstencións (don José David 
Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) aprobalo. 
Terceiro.- Acordos que procedan sobre o “ Pacto para a loita contra a violencia 
de xénero” 
PROPOSTA DE ALCALDÍA: 
Ante o feminicidio imparable que deixa en España nos primeiros cinco meses do ano 
30 mulleres asasinadas, o que supón unha  media duna muller asasinada cada cinco 
días, o 47% máis que no mesmo período do 2016. 
Ante os centos de casos de maltratos, abusos, acosos, violacións. 
Ante unha violencia que deixa a fillos sen nais e nais sen fillos, 14 menores orfos, 6 
menores asasinados (5 máis que no mesmo período do 2016), dos cales a 3 os 
mataron xunto ás súas nais e os outros 3 foron asasinados como castigo en vida das 
proxenitoras. 
Ante este aumento do terrorismo machista polo que mulleres e crianzas son 
asasinadas ante a máis absoluta indolencia dos gobernos, as institucións e os poderes 
públicos, que non manifestan ningún interese en acabar co machismo, nin cos 
privilexios que sustentan o patriarcado. 
Ante á normalización dos maltratadores e asasinos de mulleres: nais, fillas, veciñas, 
amigas. Ante á normalización dos parricidas. 
Fartas de que para os medios de comunicación estas mortes sexan meros sucesos. 
Fartas de discursos baleiros e hipócritas. 
DECIMOS BASTA, non aguantamos ningún asasinato máis. 
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ASFIXIADAS pola impotencia ante o continuo goteo de asasinatos de mulleres, de 
menores. Mortes anunciadas que ninguén quere evitar. 
INDIGNADAS por Pactos de Estado, carentes de fondos para o seu desenvolvemento 
e aplicación. 
UNIDAS polo obxectivo común de manifestar un rotundo rexeitamento á pasividade 
cómplice dos poderes públicos, así como a exixencia innegociable de partidas 
orzamentarias en cada unha das administración públicas suficientes para desenvolver 
as actuación necesarias para a erradicación desta lacra social. 
Cómpre por tanto sumar forzas, unir sinerxías para ERRADICALA e para acadar a 
igualdade real entre as mulleres e homes, por elo e para que xurda desta Comarca da 
Costa da Morte, unha iniciativa conxunta das corporacións locais que a conforman: 
O Pleno da Corporación de ZAS acorda: 
1º.-  Facer unha Declaración Institucional tomando partido de forma activa na loita 

contra a violencia machista. 

2º.- O Goberno municipal se compromete a tomar medidas ao seu alcance como son: 

 Actos de visibilización do rexeitamento a cada un dos asasinatos que se 

cometan, nomeadamente: bandeiras a media asta, concentracións ás 12 do 

mediodía do día seguinte diante da Casa do Concello con convocatoria 

pública para implicar á veciñanza. 

 Engadir dentro das partidas orzamentarias correspondentes os fondos 

necesarios para levar a cabo actividades de sensibilización e de prevención 

da violencia de xénero. 

 Coordinación cos centros educativos do municipio para levar a cabo 

actividades que fomenten a igualdade. 

 Coordinación cos centros de saúde para a prevención e detección de casos de 

maltrato establecendo un protocolo de actuación. 

3º.- Elevar ao Goberno Autonómico e Central a petición de medidas urxentes como 

son: 

 Un Pacto de Estado e Autonómico contra a violencia de xénero cunha partida 

orzamentaria propia que permita o seu desenvolvemento e aplicación. 

 Dotación dunha partida orzamentaria que permita a posta en marcha de 

medidas urxentes de loita contra a violencia de xénero e protección real das 

vítimas. 

 Medidas urxentes de protección ás/os menores fillas/os dos agresores. 

 Modificación da lei de educación dando cabida de forma explícita á educación 

para a igualdade a tolerancia. 

 Posta en marcha de protocolos e medidas eficaces que permitan unha 

protección inmediata das vítimas durante e trala denuncia, garantindo a súa 

integridade. 

 Maior penalización de condutas machistas constitutivas de maltrato ou apoloxía 

do mesmo. 

4º.- Dar traslado do acordo adoptado co texto íntegro da presente moción ao 

Presidente do Goberno, ao Presidente da Xunta de Galicia, ao Presidente da 

Mesa do Parlamento de Galicia e ós voceiros dos grupos parlamentarios do 
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Parlamento Galego.Zas, a 13 de novembro de 2017.O Alcalde,D. Manuel Muíño 

Espasandín 

Don José David Gomez Brandariz expón: Estamos de acordo en moitas cousas pero  
en desacordo coa modificación da  Lei de educación.Quero recordar que hai unha 
campaña da Xunta de 8 de marzo.Facilitáronse carteis ós concellos e se distribuiron 
no comercio. 
Estamos de acordo  pero sin a modificación da lei do ensino. 
O alcalde di: A educación falla, porque seguen matando. 
De todos modos os concellos este ano van facer unha, a vou firmar mañán. Estamos 
dicíndolle á Xunta por onde ir. O ano pasado o concello de Zas e o de Carballo foron 
os únicos participantes da Costa da Morte . 
A Xunta este ano fai unha campaña que está xerando un pouco de controversia 
porque no cartel  sinala ás mulleres como monumentos. 
Sometido o tema a consideración de Pleno,este acorda, por sete votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin,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 ) e tres votos abstencións (don José David 
Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) 
aprobaloNon tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as 
catorce  horas e vinte e cinco 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. 
 
 


