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      ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO 
PLENO DO  VINTE E OITO DE NOVEMBRO DE 
DOUS MIL DEZASETE (171128) 
No Concello de Zas, o vinte e oito de novembro  
de dous mil dezasete, ás trece 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. 
O señor alcalde excusa a asistencia de don 
Manuel Garcia Velo e dona Patricia Fariña 
Pedrosa. 
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 26/09/2017 
• sesión extraordinaria urxente de 
14/11/2017 
Sometidas as actas á consideración do Pleno 

este acorda  por  unanimidade dos presentes aprobalas sen corrección algunha. 
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 terceiro trimestre de 2017. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 23 de outubro 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 terceiro trimestre de 2017 
En relación co periodo medio de pago do terceiro trimestre consta no expediente a 
remisión telemática do mesmo  o día 23 de outubro de 2017    figurando, no 
documento, un periodo medio de pago de 13.24 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe 
Quinto.-Mocións de urxencia. 
MOCIÓN Nº 1: PARA APOIAR E RESPALDAR ÁS FORZAS E CORPOS DE 
SEGURIDAD DO ESTADO COMO GARANTES DO ESTADO DE DEREITO Don Jose 
David Gomez Brandariz indicaque trae dos mocións por urxencia a Pleno que se 
presentaron por Rexistro pero non están na Orde do día. 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda por unanimidade aprobala. 
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O grupo do Partido Popular, 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 
O Grupo Municipal do PARTIDO POPULAR DE ZAS, conforme ó previsto no 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades 
Locais, desexa elevar ó Pleno Municipal a siguiente Moción: PARA APOIAR E 
RESPALDAR ÁS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDAD DO ESTADO COMO 
GARANTES DO ESTADO DE DEREITO  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dende o pasado día 20 de setembro, data na que se ordeou por parte do xuzgado de 
Instrucción nº 13 de Barcelona a práctica de dilixencias de entrada e registro en 
distintas consellerías e organismos técnicos da Generalitat de Cataluña, e hasta o 
domingo 1 de outubro, día no que se tratóu de celebrar o referéndum ilegal prohibido 
polo Tribunal Constitucional, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado foron 
obxeto dun acoso constante coa finalidade de impedir ós seus axentes o lexítimo 
exercicio das súas funcións. 
Toda a sociedade española foi testigo a través dos medios de comunicación do 
enorme clima de hostilidade e dos numerosos ataques que sufriron os membros da 
Policía Nacional e a Garda Civil polo simple feito de realizar o s eu labor e defender o 
Estado de Dereito. Durante estes días, todolos ciudadanos viron cómo os 
manifestantes os insultaban e incluso agredian, como destrozaban os seus vehículos, 
como eran rodeados durante horas para bloquear as súas saídas, como informaron a 
través de medios de comunicación da Generalitat dos seus movementos dentro do 
territorio da Comunidade Autónoma catalana coa finalidade de delatalos e sinalalos. 
Feitos que motivaron que a Fiscalía da Audiencia Nacional presentara unha denuncia 
por sedición ao considerar que serían constitutivos deste e outros delitos. 
Debe recordarse tamén que, no contexto descrito, o Goberno da Nación viuse 
obrigado a adoptar medidas con obxectivo de garantizar o cumprimento da Lei na 
Comunidade Autónoma de Cataluña en base ás instruccións da Fiscalía para impedir 
a celebración do referéndum ilegal e de acordo tamén ó previsto no artígo 38.2 de la 
Lei Orgánica das Forzas e Corpos de Seguridade que contempla a intervención de 
Policía e Garda Civil no mantemento do orden público. 
As explosións de violencia ás que nos referimos teñen que ver cos chamados delitos 
de odio, e son incompatibles con calquera sistema democrático. No ten cabida, por 
tanto, ningún tipo de actitude violenta ou coacción co fin de defender un 
posicionamiento político ou ideolóxico. A violencia é simplemente violencia, sin que 
quepa xustificación algunha atendendo á finalidade pretendida polos autores ou 
impulsores, polo que todos os cidadáns, e especialmente os representantes públicos, 
deben estar unidos na condena de toda violencia, sen disculpar ou minimizar en 
ningún caso feitos que poidan atentar contra a libertade e a integridade das persoas. 
É deber e obrigación de todos os partidos democráticos rechazar e condear rotunda e 
sistemáticamente cualquer comportamento de natureza violenta -independentemente 
da ideoloxía na que se amparen- así como calquer acción xustificativa dos mesmos, e 
mostrar o seu apoio ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no seu labor de 
defensa e protección dos dereitos e liberdades de todos os cidadans. É inxusto e 
intolerable que se Iles trate como inimigos cando os gardas civís e os policías 
nacionais son servidores públicos que cumplen coa responsabilidade de garantir a 
liberdade de todos e o libre exercicio dos nosos dereitos. 
Os homes e mulleres que integran estos Corpos están comprometidos coa seguridade 
de España e dos españois, e dedican as súas vidas á salvagardar a convivencia, a 
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seguridade e a tranquilidade dos seus conciudadans, merecendo por elo o cariño, a 
admiración e o respeto do conxunto da sociedade española. É por ésta e por outras 
moitas razóns pola que a Policía Nacional e a Garda Civil son as duas institucións 
públicas que máis confianza xeneran según figura no barómetro do CIS do ano 2015, 
pois gracias ó seu servizo diario estamos conseguindo que España sea na actualidade 
un dos países máis seguros do mundo. 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Zas presenta a seguinte: 
MOCIÓN: 
O Concello de Zas manifiesta: 
0 seu apoio e respaldo incondicional á Policía Nacional e a Garda Civil no seu labor de 
defensa e protección dos dereitos e liberdades de todos os cidadans e, especialmente, 
e dende a legalidade constitucional, da soberanía nacional, o Estado de Dereito, a 
democracia y a convivencia entre los españois.  
A súa condea ó acoso sistemático ó que seus membros están sendo sometidos 
mediante actos violentos, independientemente da ideoloxía na que se amparen, así 
como cualquer tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare ou minusvalore 
ditos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente 
contra a convivencia en paz e liberdade e que trate de socavar os fundamentos dea 
nosa democracia. En Zas, a 14   de novembro de 2017.  
O Portavoz do PP de Zas, José David Gómez Brandariz, 79.313.933 C  
DIRIXIDO A: ALCALDE DO CONCELLO DE ZAS “ 
A continuación prodúcese o debate do fondo do asunto. 
O alcalde di: Nós podemos debatir de todo pero non nos chegou a preocupación dos 
veciños pola integridade física dos policías que foron maltratados polos 
manifestantes.Os independentistas sacaron outras imaxes. 
É a sua labor. 
Claro que podemos alabar a súa función, e a da policía da Costa da Morte. 
Nada que xustifique o que subxace, que si non aprobamos a moción , estamos a favor 
de que se lle pegue a policía.Estamos a favor e do apoio á policía, garda civil , cruz 
vermella. 
Se o PP os quere tanto non entendo eu porque están nese barco nunhas condicións 
intolerables e logo os mandan aquí en tren. 
Estamos a favor, e de que lles paguen mais. 
Que os mandaron alí, a catro funcionarios ante miles de manifestantes, que  
puido ocorrer calquera cousa. 
Manda a catro policías a facer un rexistro nunha consellería!Mais demagoxia…a parte 
da exposición de motivos. O noso partido non foi alí, nin se manifestou. 
Podemos alabar a función da policía aquí 
O problema de Cataluña ven creado por otras cousas que fai o PP , que fan que 
aumente o número de independentistas. Eso é o que está facendo. 
Ningún partido vai a creer o titular que saque mañán de que o gobernó do BNG está 
en contra da policía. 
O alcalde fai referencia a que o concelleiro chegou tarde á política. 
O alcalde di:Viu o barómetro do 2015 en Cataluña? 
Para que cree vostede que están os antidisturbios? 
Deixen en paz a Garda Civil, á Policía, que quen ten responsabilidad e o político é o 
que manda. 
Xa están xulgados por sedición 
Don David Gomez Brandariz di: Se lle imporata ou non , o mellor lles importa. 
Se cheguei a política tarde ou non, é problema meu. 
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Pode aclarar eso de que o PP convoca un pleno para decir que apoian a 
independencia. 
Eu son libre de manifestar na prensa o que quera e cheguei á política cando me deu a 
gana. 
O alcalde di: Non se enfade. 
Don David Gomez Brandariz di:Non me enfado  
O alcalde di: Esto é para sacar o titular 
Don David Gomez Brandariz di:En todos os gobernos nos que goberna o BNG levouse 
O alcalde di: Vostedes o que intentan é destruir a convivencia en España. Queren 
arreglar o problema catalán desta maneira. A maior crise da democracia en 20 
anos.Algunha responsabilidade terá que ter o señor rajoi 
Don David Gomez Brandariz di:So falei de policía,non de Rajoi 
O alcalde di: Os policías e a Garda Civil cumpren co seu traballo.Cumpren 
órdenes.Hai uns responsables políticos que sí teñen que responder .Hai que xulgar ós 
políticos. 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase seis votos en contra ( 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) e tres a favor (don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos 
Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) desestimala moción . 
 
 
MOCIÓN Nº 2:SITUACIÓN DE EMERXENCIA POR SEQUÍA 
José David Gomez Brandariz 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 por unanimidade aprobala.  
O Grupo Municipal do PARTIDO POPULAR DE ZAS, conforme ó previsto no 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades 
Locais, desexa elevar ó Pleno Municipal a siguiente Moción: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A día de hoxe, debido a importante sequía que está a afectar a toda a comunidade 
galega, a situación pola que pasan case que a metade das parroquias do Concello de 
Zas (sobre todo as da parte alta do Concello: Brandomil, Brandoñas, Muiño, Loroño, 
Meanos, Santa Sía de Roma, San Adrián..) empeza a ser máis que preocupante. 
Tendo en conta que no noso caso se trata dun concello eminentemente agrícola e 
gandeiro, o problema é especialmente delicado, xa que os requerimentos de auga 
nestes casos son moito maiores . Hai zonas onde a escaseza de auga debido a seca 
de numerosas fontes e manantiales tanto particulares coma veciñais, obriga a moitos 
veciños a construcción de novos pozos de abastecemento, así como á modificación e 
acondicionamento dos secos tratando de que a auga volva a fluir. Despois das queixas 
de varios veciños de distintas parroquias do concello, denunciando que o 
abastecemento por parte do concello non é igual para todos, xa que en situacións 
análogas non se trata en igualdade de condicións a todos os afectados, creemos 
necesario que se tomen medidas para que o abastecemento e suministro da escasa 
auga de faga dun xeito xusto, equitativo, sustentable e responsable por parte da 
administración local. 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Zas presenta a seguinte 
MOCIÓN: 
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1. Propoñemos a creación dun plan de actuación para situacións de emerxencia 
por sequía, que chegue a todas as parroquias e a todos os veciños que estén 
afectados por esta situación  

2. Subvención por parte do concello de axudas para a construción, mellora e 
acondicionamente de pozos e traidas de auga en casos necesarios.  

3. Creación dun servixizo municipal, que aten da especificamente estas situación 
e demandas. Servizo e teléfono de atención ó cidadan en casos se sequia.  

4. Dotación orzamentaria, incluida nos presupostos anuais de cada anualidade  
En Zas , a 14 de novembro de 2017.O Portavoz do PP de Zas, José David Gómez 
Brandariz, 79.313.933 C.DIRIXIDO A : SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO 
DE ZAS. “ 
A continuación prodúcese o debate plenario. 
O alcalde di: Na exposición de motivos, fanse unha serie de afirmacións que son 
falsas. ¿ En que parroquias?  
Don José David Gomez Brandariz,coa venia da presidencia , di: Varias 
O alcalde pregunta: Cales? 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Muiño ,Pudenza 
O alcalde di: pudenza non é unha parroquia 
Dona Natalia Espasandín Pazos,coa venia da presidencia di: Loroño non. Os que se 
queixan son os que non quixeron a traída de augas. 
O alcalde di: Esta é unha moción de novembro.Está diciendo que esto é verdade, esto 
é mentira. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Non 
O alcalde di: Dígame un caso 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Non con nome e 
apelidos.Presentamos a moción porque nos chegaron queixas. 
Dona Natalia Espasabdín Pazos, coa venia da presidencia di: De Loroño non. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di:Natalia, si, si me 
enganaron… 
O alcalde di: Fixemos Fontes, axudamos nunha traida…No mes de xullo empezamos 
a repartir auga. E é en novembro a urxencia? Cun pouco de sorte xa chove. 
Cal é o plan de autoprotección?Non o vexo aquí.Estamos esperando por él. 
Especifíqueme como facemos eso. Por certo, a Xunta sacou un proxecto de axudas de 
1 millón de euros para todos os concellos de Galicia . 
Nós xa accedemos ás traidas, non oós pozos,non imos a entrar nas casas.Qué pozos 
son? Os que gañan 60.000 € oó ano? 
Levamos axudando aos veciños desde xuñi.Estamos facendo o que vostede pide e 
moito máis. 
O que di na exposición de motivos é mentira 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Se contradice.Nas 
declaracións na prensa di prácticamente o mesMo que na moción. 
Con respecto ao plan, a min non me pagan por facer un plan. Se o considera , nos 
sentamos nunha mesa e facemos un cos tçécnicos . 
Prçácticamente a totalidade das ideas que están aquí están nas suas declaracións ,así 
que vostede mesmo. 
O alcalde di: Entérase agora . A trae en novembro. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Se o pleno fora antes.. 
O alcalde di: O que pase é que se deu conta tarde,tranquilo 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Tranquilo xa estou 
O alcalde di: Gústame que esté tranquilo 
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Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Se vostede o 
considera,votamos e non le de máis voltas 
O alcalde di: Ten un plan 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia di: Vostede me da 
audiencia e  propoño un plan, que son biólogo 
O alcade di: Non lle dou audiencia,preséntemo 
Sometida a moción á consideración do Pleno, este acorda por seis votos en contra ( 
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) e tres a favor (don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos 
Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) desestimala moción  
Sétimo.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz presenta os seguintes rogos:Pedín un informe das 
axudas á asociacións e informe das dietas do 2016 
O alcalde di:Contéstolle de forma oral 
Feirauto:6.789,70€ 
Festas do Carme de Zas: 1.325,28€ 
Irindo:180,30€ 
Asociación de veciños Torres de Romelle:150,25€ 
Asociación Festas de Muiño:150,25€ 
Festa de San Roque:751,27€ 
Comisión de festas de Baio:901,52€ 
Festa Santa Margarita de Muiño:901,52€ 
Asociación cultural O Adro.Realización de actividades:800,00€ 
Asociación cultural O Adro. Festa da carballeira: 601,01€ 
Asociación Fonte de Fornelos:150,25€ 
Festas de Brandoñas:150,25€ 
Asociación cultural Castro –Meda:2404,05€ 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Fútbol? 
O alcalde di: Non  
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Asociación de empresarios? 
O alcalde di: Non  
Don José David Gomez Brandariz presenta os seguintes rogos:Mo da por escrito? 
O alcalde di: Llo digo por aquí. 
As dietas:0€ 
Don José David Gomez Brandariz continúa cos rogos:Limpeza e desbroce do campo 
de fútbol de Teixidón. 
O alcalde di: Donde é? 
Don José David Gomez Brandariz di: O fixo vostede cando entrou. 
Don José David Gomez Brandariz continúa cos rogos:A pista forestal de Telleira de 
Zas. Tiñan a ben facela? 
O alcalde di: É unha nominativa da deputación, levamos esperando un ano por augas. 
Don José David Gomez Brandariz di:O bacheo dunha carreteira de Padreiro e o 
arranxo da marquesina ,a marquesina de Vilaestevez. 
Don José David Gomez Brandariz formula as seguintes preguntas: 
1. Cos vados, hai xente que paga e lle aparcan. 
Qué solución lle podemos dar? 
O alcalde di: A doutros concellos.Ninguén ten grua. O que permite é o sancionar. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di: A quen hai que chamar? 
O alcalde di: Podemos tramitar a denuncia. 
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Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia,di: Para qué cobrades a licenza 
de vado?  
O alcalde di: Podemos multar. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia,di: Non vale para nada se eu 
me levanto e quedro ir a traballar e non podo.Non podedes facer un convenio coa 
grua? 
O alcalde di: Non. Ninguén o ten, salvo as ciudades. 
Concellos como santa Comba non o ten. 
O vado non é para que veña a grúa , e para permitirche acceder a través da acera que 
é dominio público. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia,di: Non é servizo. 
O alcalde di: Por que? Porque o dis ti? Todos os Concellos da volta son así. 
Se non tes vado eu podote colocar o coche diante. Antes che colocaban o coche e non 
cho sacaban. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia,di: A quen hai que chamar? 
Don Germán Pérez Freire, coa venia da presidencia,di: O feito de ter o vado non 
significa que tes que ter grua. O vado é para pasar pola acera. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia,di:E logo nas cidades… 
Don Germán Pérez Freire,coa venia da presidencia, di: É outro servizo. 
O alcalde di: O paisano paga a multa e o servizo de grua aparte. 
É un servizo que teñen as ciudades porque teñen capacidade para telo. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di: En Carballo teñen retirada 
de coches. 
O alcalde di: Eu non sei, creo que non. Igual me expliquei mal . A taxa e polo acceso á 
vía pública. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di: Resumindo , é igual ir á 
ferretería e comprar un vado. 
Se houbera un municipal en Zas, podíamolo chamar. 
O alcalde di: Ou non. Se non hai grúa non pode facer nada. Se pasa tráfico pode 
multarte. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di:O proceder según ti é sacar 
unha foto e remitirlla ó concello. E van a multar a ese señor? 
O alcalde di: É unha cuestión de educación. Agora que hai ordenanza algún edificio 
deixou de pagar, pero se lle aparcan diante vai ter problema.non é obrigatorio. Non sei 
se Carballo ten grúa propia ou non. 
Tes que ter un depósito de vehículos. 
Don José David Gomez Brandariz di: Eu coñezo a xente, e fai anos, o coche estaba na 
policía local. 
O alcalde di: En carballo non sei. Os demás Concellos teñen vado e grúa non. Hai que 
custodiar o coche e ter servizo de vixiancia. 
Don José David Gomez Brandariz continua formulando  preguntas: 
Preguntar por unha subvención para a contratación de RISGA. Se pediu? Se 
conceden ou non? 
O alcalde di: Sí. Concedéronnos duas personas Unha tivo un accidente, e outro non 
podía. Concedéronnola  pero non tiñamos candidatos 
Don José David Gomez Brandariz di: Antes quise ver a licenza do centro de día.Cando 
vai vir a Pleno? 
O alcalde di: É a de Zascor. 
O alcalde lle entrega o decreto da licenza ao concelleiro que a ve. 
Don José David Gomez Brandariz di: Herbales da Ponte e anexos, houbo unha nova 
valoración catastral de urbano a rústico. 
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Catastro di que é o concello. 
O alcalde di: É urbanizable. O catastro o fai mediante unha sentenza. O concello non 
fixo nada. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: En áreas urbanizables? 
O alcalde di: Incluso nalgunhas calificadas como urbanas 
Don José David Gomez Brandariz di: Nada mais. 
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. 
 


