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       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
NOVE DE FEBREIRO  DE DOUS MIL 
DEZAOITO (180209) 
No Concello de Zas, o nove de febreiro de dous 
mil dezaoito, 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 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 28/11/2017 
• sesión extraordinaria urxente de 
19/12/2017 
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 cuarto trimestre de 2017. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 30 de xaneiro de 2018 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 cuarto trimestre de 2017 
En relación co periodo medio de pago do terceiro trimestre consta no expediente a 
remisión telemática do mesmo  o día 30 de xaneiro de 2018 figurando, no documento, 
un periodo medio de pago de -1.78 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe 
Quinto.-Dar conta do informe de morosidade correspondente ao ano 2017 
Todos os concelleiros e concelleiras quedan enterados do contido do informe conxunto 
de Intervención Tesorería de 30 de xaneiro relativo ao cumprimento dos prazos 
previstos para o pago de obrigas ( morosidade) 
Sexto.- Mocións de urxencia. 
MOCIÓN Nº 1: PROGRAMA DE VIXIANCIA E CONTROL DA VESPA VELUTINA 
Don Jose David Gomez Brandariz indica que trae unha moción por urxencia a Pleno 
que se presentou por Rexistro pero non está na Orde do día. 

ASISTENCIA PLENO 180209: 
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Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda por unanimidade aprobala. 
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 seguinte Moción: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Ó longo dos últimos anos (2014, 2015, 2016 e 2017) a nosa Comunidade Autónoma 
está a sofrir unha preocupante colonización e invasión por parte da vespa velutina, o 
que se traduce nunha serie de efectos adversos sobre o medio ambiente, á vez que se 
crea una importante alarma social pola enorme cantidade de perxuicios que causa nas 
áreas habitadas. 
Por todo isto, a Consellería do Medio Rural en colaboración con outras administración 
públicas, así como con representantes do sector apícola, e ante esta praga que Galicia 
estaba e está a sofrir pon en marcha, no ano 2014, o "Programa de Vixiancia e Control 
da Vespa Velutina" co obxectivo de minimizar e controlar os efectos causados por este 
insecto. 
Para a eliminación dos niños desta vespa existen diferentes vías: a través do GES, da 
propia Consellería do Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente ou ben a través 
dos concellos que decidiron formar parte deste programa, coma concellos 
colaboradores, para deste xeito, axilizar a eliminación dos niños evitando largas 
esperas ós veciños e veciñas dos seus respectivos concellos. 
Segundo os datos que aporta a Consellería do Medio Rural, o Concello de Zas 
presenta una importante presenza da vespa velutina con máis de 100 niños 
detectados (31/12/2017) cos perxuicios que isto supón para os veciños e veciñas 
afectados. 
Sen embargo, o Concello de Zas non se atopa entre os concellos colaboradores deste 
programa, feito que sen dúbida, axilizaría moito a eliminación dos niños, o cal suporía 
un importante servizo para aqueles veciños/as que están a sufrir esta praga. 
Os concellos que colaboran no Plan de vixiancia e control da Vespa velutina 
actualmente son 110: 46 de A Coruña, 13 de Lugo, 19 de Ourense e 32 de 
Pontevedra. Dos 46 concellos da nosa provincia que decidiron formar parte deste 
programa coma concellos colaboradores, o concello de Zas non está, o cal xunto co 
de Muxía, Corcubión e Dumbría son os únicos concellos da zona, non colaboradores. 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Zas presenta a seguinte 
MOCIÓN: 
1.Propoñemos que o Concello de Zas, se una como concello colaborador ó "Programa 
de Vixiancia e Control da vespa velutina" que desenrola a Consellería de Medio Rural 
xunto con outras administracións autonómicas e locais 
2.Que se dote unha partida orzamentaria en cada anualidade, para a contratación de 
servizos privados de eliminación de niños naqueles casos máis urxentes e necesarios, 
así como para a compra e suministro de trampas a aqueles veciños que así o 
demanden. 
3.Realización de charlas informativas 
En Zas, a 2 de febreiro de 2018.O Portavoz do PP de Zas, José David Gómez 
Brandariz .79313933 C 
DIRIXIDO A: ALCALDE DO CONCELLO DE ZAS “ 
A continuación prodúcese o debate do fondo do asunto. 
O alcalde di: cales son as ventaxas de adherirnos? 
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Don David Gomez Brandariz di: Dotación de material e nos atenderán máis rápido. E 
non nos custa nada. E un servizo que se fai. 
O alcalde expón: Se nos adherimos a responsabilidade é nosa.cada vez que chamen 
ó 012, o 012 chámanos a nós. Nós podemos colaborar pero a competencia exclusiva é 
deles. 
Non vemos ningunha ventaxa en adherirnos. A Xunta ten a responsabilidade. Por iso 
imos votar en contra. Nós temos outra moción. 
So nos dan unha pértiga, o resto ten que poñelo  o concello que obviamente non ten 
persoal especializado o cal é unha chapuza. 
O concello estaría atado. Agora o concello pode colaborar… 
Don David Gomez Brandariz intervén: E a vosa opinión. Hai Concellos adheridos do 
seu color político. 
O alcalde manifesta:A Xunta da unha pértiga e un traxe 
Don David Gomez Brandariz di: E por qué outros Concellos están adheridos? 
O alcalde expón:Non sei, supoño que teñen os seus motivos.hai Concellos que teñen 
GES e persoal pagado para eso.Non deberían habelo adoptado. 
Don David Gomez Brandariz intervén: Nin vostede me vai convencer a min, nin eu a 
vostede.O resto é perder o tempo. 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase por sete 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 don Manuel García Velo) e tres a favor (don José David Gomez 
Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) desestimala 
moción . 
MOCIÓN Nº 2: 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda por unanimidade aprobala.  
O Grupo Municipal do BNG, 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: 

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  
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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. 
Don David Gomez Brandariz di: Evidentemente con esa exposición de motivos o voto 
é en contra. Sei de que vai o tema porque son biólogo. 
E un problema que non so afecta a este concello e non se trata de a quen botala 
culpa. 
É unha especie exótica que unha vez instalada e moi difícil de expulsar. 
Eu lle propoño que xuntemos as dúas mocións e fagamos unha. 
Trátase de axudar nun problema gordo. 
Evidentemente con esa exposición de motivos é imposible que vote a favor. O demais 
é perder o tempo. 
O alcalde expón: A nós págannos por perder o tempo aquí. 
Don David Gomez Brandariz intervén: A algún máis que a outros. 
O alcalde manifesta: Sí porque temos máis responsabilidade. Di que non pode votar 
con esa exposición de motivos pero non digo nada que non sexa verdade. O final son 
cartos. 
Don David Gomez Brandariz di: Nalgúns casos. Depende da especie, esta é moi difícil. 
O alcalde expón: En Aragón xa están tomando medidas antes de empezar pero iso 
son cartos. 
Claro que é moi difícil, por iso é moi difícil gobernar. 
A Xunta ten a responsabilidade de haber fracasado na contención. Esto vai 
exponencialmente. O 2018 será peor que o 2017 a pesar do convenio. 
Don David Gomez Brandariz intervén: E vai un momento que irá a menos como en 
Lugo. 
O alcalde manifesta: No presuposto da Xunta non hai orzamento para esto. 
Don David Gomez Brandariz intervén: Sí que o hai. 
O alcalde manifesta: Sí, para pagarle a TRAGSA. Vostede o utiliza para meternos aos 
veciños encima. Esto non é normal. Claro que nos indigna a todos. 
O que di vostede é verdade, que era evidente que ía pasar esto. Esto pasou en tres 
anos. Se tivera iniciativa política o os cartos igual non nos colonizaban en tres anos, 
senon en dez, e en dez anos xa había unha solución  
Nós, como non decimos ningunha mentira, non entendemos que haxa que modificar a 
moción. 
Don David Gomez Brandariz di: Estamos de acordo coa moción pero non coa 
exposición de motivos. 
O alcalde expón:Se son uns ineptos 
Don David Gomez Brandariz intervén: Para iso xa está vostede.Eu veño aquí para 
resolver o problema e vostede non ten nin idea da vespa vetulina, sabe o que lle 
contaron os da empresa do folleto.ven aquí e non sabe nada e empeza a dar 
zapatillaó PP.Non perda o tempo.estamos perdendo o tempo. 
O alcalde manifesta:Eu lle digo que a moción non di mentiras. Nin eu teño que saber o 
que é a vespa vetulina, esto é un debate político. 
Don David Gomez Brandariz di: Hai comunidades autónomas nas que non está o PP e 
tamén teñen vespa vetulina. 
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O alcalde expón:Non lle digo que sexa o PP, son os resultados sa xestión. 
Don David Gomez Brandariz intervén:É unha especie exótica invasora.Si estou de 
acordo con parte da moción, no do plan e que a Xunta dote unha partida 
presupuestaria pero noutras cousas non.  
O alcalde manifesta: Pois cando fale con Diego Calvo 
Don David Gomez Brandariz intervén: Pois fale vostede coa concelleira. 
O alcalde manifesta: A vostede válelle calquera cousa para enfrentar ós veciños. 
Don David Gomez Brandariz di: Estamos aquí para facer algo.Estamos aquí para algo. 
O alcalde expón: 
Vostede está aquí para facer a oposición que quere.Eu creo que hai outros tipos de 
oposición que non entorpecen,é a miña opición.Estamos falando de política,non de 
bioloxía. 
Don David Gomez Brandariz di: Este é un tema de bioloxía. 
O alcalde expón:A moción non se divide en cachos. 
Sometida a moción á consideración do Pleno, este acorda por sete 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 e don Manuel García velo ) e tres abstencións (don José David Gomez 
Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) estimala . 
Sétimo.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz presenta os seguintes rogos: 
En Baio , varios empresarios e veciños din que o alumeado non é suficientemente 
potente 
O alcalde di: Estamos neso 
Don José David Gomez Brandariz continua: Estrada Zas-Brandomil. A limpeza de 
cunetas é por zonas. debería de facerse un acondicionamento de todo. 
Limparon un cacho e co que sobraba se tirou á cuneta 
O alcalde di: Nós o imos a recoller. Se o fixeron, foi sin sabelo.A  limpeza de cunetas 
está nun proxecto. 
Don José David Gomez Brandariz continua: En Roma hai problemas coas augas 
pluviais 
En Budián,no núcleo,hai algún bache, tamén en Rus. 
En Borreiro , en Brandoñas, en Meanos hacia Curia  
O alcalde di: Esa é unha pista de zahorra 
Don José David Gomez Brandariz continua: Na pista polideportiva de Meanos,na 
carretera que vai hacia abaixo 
O alcade di: Non sei se sairon agora. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta:Quero saber canto costou a actuación de 
Manuel Manquiña e Carlos Blanco 
O alcalde di: Creo que eran pola rede cultural. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta:cando se vai a traer a Pleno o Presuposto 
2018? 
O alcalde di: O mais pronto posible. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta:Por que non se amañou a fonte da estrada 
de Lamas ao polígono? 
O alcalde contesta: Non nos daba tempo.Está sometida a Augas e non nos entraba a 
subvención.  
Don José David Gomez Brandariz pregunta:Algún problema coa empresa da limpeza 
O alcalde di: Cal? 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: A do pavillón e do concello 
O alcalde di: Resolveuse o contrato. 
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Don José David Gomez Brandariz pregunta: Desde cando? 
O acalde di:Desde o 31 
Don José David Gomez Brandariz pregunta:Os traballadores están correntes de 
pago?cobran? 
O alcalde di: Non sabemos 
Don José David Gomez Brandariz pregunta:O mes de xaneiro cobrou? Cobrou 
decembro? 
O alcalde di: Sí 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: cando foi o último mes que lle pagou á 
empresa? 
O alcalde di: Aquí non lle podo contestar porque non o teño 
Don José David Gomez Brandariz pregunta:Se pregunto pola vespa velutina porque 
pregunto, se pregunto pola limpeza…desde cando? 
O alcalde di: Non o sei. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Con respecto o policía local. Situación 
administrativa. 
O alcalde di: Permuta. Agora a praza é del. 
O concelleiro don José David Gomez Brandariz pregunta que de onde é o policía, e o 
alcalde e varios concelleiros interveñen. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Sobre o polígono. Falta solo industrial e 
as empresas vanse fora. Que opina?  Ten vostede pensado aumentar o polígono de O 
Allo? 
O alcalde di: Vostede é biólogo 
Don José David Gomez Brandariz di: Eu son biólogo e profesor tamén 
O alcalde pregunta: Na casa? 
Don José David Gomez Brandariz di: Non, teño o título. 
O alcalde di: Eu aunque pregunte mal, lle digo. Nós non podemos ampliar o polígono 
de O Allo. É privado. A diferencia do de Vimianzo que é de solo empresarial do 
Atlántico. 
Nós non temos esa posibilidade. Non se marchan as empresas de aquí ..porque 
vostede fai afirmacións no facebook.. 
Don José David Gomez Brandariz di: Tamén as fai vostede. Que a vostede tamén lle 
contestan e sabe que empresas se van 
O alcalde di: Pero eu o sei, máis por idade. 
Don José David Gomez Brandariz di: A xente non é tonta. 
O alcalde di: Non se marchou empresa ningunha. Estrella Galicia non escolle Zas 
porque non ten solo. Pero escolleu Vimianzo e está aquí ao lado.  
Don José David Gomez Brandariz di: Estrella Galicia mellor estaría aquí que en 
Vimianzo. 
Deste tema xa falamos hai meses, está na acta. 
O alcalde di: E fácil decir que se van as empresas, digao ben. Aquí teño que 
contestarlle. O polígono de O allo é un polígono privado. 
Alégrome de que a empresa esté a 6 km .Eu alégrome de que escollera Vimianzo e 
non Carballo. 
Don José David Gomez Brandariz di: Ten que poñer o contakilometros a ver se hai 6 
km. 
O alcalde di: Vostede siga enfrentando aos veciños. 
Don José David Gomez Brandariz di:O cambio de pleno, por qué foi? 
O alcalde di: Porque a secretaria estaba de vacacións .  
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Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as catorce 
horas  e sete 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. 
 


