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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE 
DO PLENO DO  DEZANOVE DE DECEMBRO  DE 
DOUS MIL DEZASETE (171219) 
No Concello de Zas, o dezanove de decembro 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 
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, se procede, da urxencia. 
O alcalde motiva a urxencia na finalización do prazo 
para solicitar o POS. 
Sometida a urxencia da sesión o Pleno,este acorda, 

por seis votos a favor ( don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda 
Mourelle Gonzalez, don Germán Perez 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+ 2018 
Vistas as bases reguladoras do Plan Provincial de cooperación as obras e servizos de 
competencia municipal( Plan único de concellos)”POS +2018”  publicadas no BOP A Coruña nº 
188, o 3 de outubro de 2017. 
Considerando que o Pleno da Deputación da Coruña asignou a este concello, de acordo, cos 
criterios establecidos nas bases a cantidade de 924.220,19€. 
Dado que o Concello optou por non solicitar a cantidade correspondente ó préstamo provincial , 
resulta unha cantidade disponible de 638.441,58€ 
Tendo en conta o anterior decidiuse invertir a cantidade  de 316.818,08€ en proxectos de obra 
(637,49€) aportación municipal de  e 322.260,99€ en gasto corrente. 
Vista a Memoria do Plan de data 18/12/2017  
Visto o informe de intervención de 21/02/2017 relativo aos gastos e ingresos do 2015 e 2016 e o 
estado de execución a data de 18/12/2017 do Orzamento do 2017 e a proposta de alcaldía de 
18/12/2017 sobre o reparto do importe destinado a gasto corrente. 
Vistos os proxectos que se pretenden incluir no dito plan: 
- Acondicionamiento de cunetas en carreteras asfaltadas 
-Aglomerado de Vilar-Artón,As Abellas-Brandoñas y enlaces San Adrián-Vilar. 
- Mejora de los viales de Baizana-Vilar, A Costa  
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–Devesa y acceso a O Cuadro 
- Mejora de los viales de Sixto –San Cremenzo, Sixto-Parga, San Martiño – Rial de Arriba y 
acceso a EATP municipal” 
- Mejora de los viales de Pudenza –Brandomil-Armán y acceso a campo de fútbol de Muiño ” 
Vistos os antecedentes obrantes en cada proxecto: 
-Memoria económica da alcaldía. 
-Informe técnico de previsións de gastos e ingresos 
-Informe técnico de investimento. 
-Informe técnico 
-Informe técnico xurídico  
-Informe xurídico 
-Informe de intervención específico de cada investimento financieiramente sostible. 
- Solicitude de autorizacións sectoriais no caso de que sexan precisas. 
Considerando o anteriormente exposto, vista e coñecida a totalidade da documentación do 
expediente, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: 

.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) “POS+   2018” da Deputación Provincial da 
Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da 
achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, 
separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2018”,”achega provincial 
2017” e “préstamo provincial 2018”: 

 
    
 

A) Financiamento do pago a provedores: 
 

 Capítulo II Capítulo VI Total 

Achega provincial 2017 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

   

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

   

Subtotal pago a provedores    
 
 

B ) Financiamento de gastos correntes: 
 

 Deputación 

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes 2018 322260,99 

Subtotal gasto corrente 322260,99 
 

C ) Financiamento de investimentos: 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

    

    

    

    
Subtotal investimentos achega provincial 2018    

 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2017 
(Investimentos “financeiramente sostibles”) 

 

Financiamento do investimento 
Denominación da obra ou 

subministración 
Grupo de 
programa 

Deputación Concello Orzamento 
total 
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Aglomerado Vilar-Artón,As 
Abellas-Brandoñas e enlace S. 
Adrián-Vilar 

153 139505,17  139505,17 

Mellora dos viais de Baizana-Vilar 
(por A Parrocha), A Costa-A 
Devesa e acceso a “O Cadro” 

153 90947,94  90947,94 

 

Mellora dos  viais de Sixto- 
S.Cremenzo (por  Vilar  de 
Gándara), Sixto-Parga,S. Martiño- 
Rial de Arriba e acceso a ETAP 
municipal 

153 85727,48 637,49 86364,97 

     
Subtotal investimentos achega provincial 2017 316180,59 637,49 316818,08 

 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2018 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 
Deputación 

Achega 
Concello 

Orzamento 
total 

    

    

    

    
Subtotal investimentos préstamo provincial 
2018 

   

 

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2018 e que se 
relacionan nestas táboas. 

 

D) Financiamento dos honorarios de redacción de proxectos ou pregos: 
 

Denominación do proxecto  ou prego cuxos honorarios 
de redacción se solicitan (achega provincial 2018) 

Deputación 

  

  

  

  
Subtotal redacción proxectos  

 
 

E) Financiamento de achegas municipais a outros Plans, Programas ou Convenios: 
 

Denominación do investimento doutro Plan, Programa ou Convenio 
para cuxa achega municipal se solicita aplicar achega provincial 2018 

Deputación 

  

  

  
Subtotal achega municipal 2018  

 

 

Denominación do investimento “financeiramente sostible” doutro 
Plan, Programa ou Convenio para cuxa achega municipal se solicita 
aplicar achega provincial 2017 

Deputación 

Denominación Grupo de 
programa 

 

   

   

   
Subtotal achega municipal 2017  
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F) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 
 

Entidade financeira 
Número/código do 

préstamo 
Importe de “préstamo provincial 2018” 

aplicado á redución da débeda 

   
 

 

 

 

 

 

 

G ) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 
 
A-  PAGO A PROVEDORES 

Achega 2017    

Achega 2018    

B- GASTOS CORRENTES Achega 2018 322260,99  322260,99 

 
 
C- INVESTIMENTOS 

Achega 2018    

Achega 2017 316180,59 637,49 316818,08 

Préstamo 2018    

D-  HONORARIOS REDACCIÓN Achega 2018    

 
E- ACHEGAS MUNICIPAIS 

Achega 2018    

Achega 2017    

F- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2018    

 
 

T O T A L 

Achega 2018 322260,99  322260,99 

Achega 2017 316180,59 637,49 316818,08 

Préstamo 2018    

TOTAL 638441,58 637,49 639079,07 

 
 

   
   
   
   
Subtotal redución de débeda con entidades financeiras  
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes 
proxectos ou pregos de prescricións técnicas: 

 

 
Denominación dos investimentos “financeiramente sostibles” 

(mínimo do 20% do total das achegas e préstamo provincial asignado) 
Grupo de 
programa 

 
Orzamento 

Acondicionamento de cunetas en estradas asfaltadas municipais 153 153156,33 

   
Mellora dos viais de Pudenza-Brandomil-Armán e acceso ao Campo 
de fútbol de Muiño 

153 45911,79 

   

   

   

   
TOTAIS  199068,12 

 
 
 

3.- 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. 
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2018 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na 
anualidade do 2018, se a houbera. 
5.- 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. 
6.-  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 unha delas, acreditándose que a súa 
suma total non supera o 100% do seu importe. 
7.- 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 concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e 
coa Seguridade Social. 

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente. 
Zas, 18 de decembro de 2017.O alcalde, Manuel Muiño Espasandín” 
Don Jose David Gomez Brandariz ,coa venia da presidencia di: Podes darme unha 
copia? 
O alcalde contesta: sí, cando rematemos. 
Don Jose David Gomez Brandariz ,coa venia da presidencia di: Volvo a 
incidir.Chegoume ás 6.Considero que se tiña que haber mandado antes.Nos traballos 
hai que pedir permiso . 
Se non recordó mal vostede presentou unha reclamación ao valedor do Pobo por isto. 
Imos a absternos,non o vimos. 
O alcalde di: Se é moi urxente non podemos avisar antes e eu non me queixei ao 
Valedor por iso, senon porque non se facían comisións. 
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O voto é libre,o PP vota o que lle pareza. 
Recordar que noutros plenos ordinarios se abstivo, non é porque é urxente.Pero é 
moi respetable a sua opción. 
Sometida a proposta á consideración do Pleno este a aproba por seis votos a favor ( 
don Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez, , Don Germán Perez Freire,dona María Pilar Garcia Garcia e don Manuel 
Garcia Velo) e tres abstencións (don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos 
Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas) a proposta de alcaldía anteriormente 
transcrita 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas e vinte 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. 


