
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DIA 13 

ABRIL DE 2018. 

 No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de zas, sendo as 9,52 h., 

baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Muiño Espasandín, e con a 

asistencia dos Sres Concelleiros que se relacionan, reúnese o Pleno da Corporación co 

obxecto de celebrar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria convocada para este día. 

Sres Asistentes 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Manuel Muiño Espasandín 

CONCELLEIROS 

D. Oscar Lema Romero 

Dª Yolanda Mourelle González 

Dª Natalia Espasandín Pazos 

D. Manuel García Velo 

D. Germán Pérez Freire 

Dª Mª Pilar García García 

Dª Patricia Fariña Pedrosa 

D. José David Gómez Brandariz 

D. Juan Carlos Torres Vila 

D. José Cotelo Pardiñas 

SECRETARIO: 

D. Constantino López Baña 

INTERVENTORA: 

Dª Laura Rodríguez Arránz 

Asiste, como Secretario, o funcionario D. Constantino López Baña, que da fe do 

acto.  

 Asiste, así mismo, a Interventora Dª Laura Rodríguez Arránz 

 Aberto éste pola Presidencia, a continuación procedeuse ao examen dos asuntos 

comprendidos na Orde do Día. 



 

 

1.- ACORDOS QUE PROCEDAN SOBRE AS ACTAS DE SESIÓNS 

ANTERIORES: SESION ORDINARIA DO 09/02/2018. 

 Neste momento incorporase á sesión a Concelleira Patricia Fariña Pedrosa. 

 Preguntado polo Sr. Alcalde se existe algunha observación a mencionada acta, 

pide a palabra o Sr. Gómez Brandariz, quen manifesta que no apartado rogos e 

preguntas existe un erro na pregunta ¿por qué non se amañou a fonte da estrada de 

Lamas ao Polígono? debendo figurar a palabra ponte en vez de fonte. 

 Así mesmo, manifesta que non están ben redactadas as preguntas que formulou 

relativas a si se estaba ao corrente de pago  cos traballadores da empresa que realiza a 

limpeza do Pavillón Polideportivo  e do Concello, e sobre a formulada en relación sobre 

o aumento de solo no Polígono de O Allo. 

 Sometida a votación a acta correspondente ao 9 de febrero, é aprobada por 

unanimidade dos asistentes. 

 

2.- DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDIA. 

 Acto seguido, o Sr. Alcalde procede a dar lectura dos Decretos emitidos desde a 

última sesión ordinaria, quedando o Pleno da Corporación enterado dos mesmos. 

 

3.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2017. 

 

DECRETO 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2017 

EXPEDIENTE: 2018/G003/000074 

ANTECEDENTES: 

VISTO o expediente tramitado para á aprobación da liquidación do Orzamento Municipal 
do exercicio 2017, e os estados derivados da contabilidade municipal de dito ano, 

VISTO o informe da Interventora Municipal ao que fai referencia os arts. 191.3 do TRLFL 
e 90.1 do RD 500/1990 (Informe de Intervención de data 20 de febreiro de 2018 relativo á 
liquidación do orzamento do exercicio 2017) e 

VISTO o informe da Interventora Municipal ao que fai referencia o art. 16.2  do RD 
1463/2007 en  relación co disposto na  LO 2/2012, de  Estabilidade Orzamentaria e 
Sostenibilidade Financeira (Informe de Intervención de avaliación do principio de estabilidade 
orzamentaria, e da regra de gasto e o límite de débeda da liquidación do orzamento, de data 20 
de febreiro de 2018) 



VISTO o artigo 191 do TRLFL e as Bases de Execución do Orzamento do Concello de 
Zas para o ano 2017, prorrogadas actualmente, 

No uso das atribucións que  me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO: 

PRIMEIRO. Aprobar a Liquidación do Orzamento Municipal do exercicio 2017, que 
presenta os seguintes resultados polo que fai á liquidación do estado de gastos, o estado de 
ingresos, o resultado orzamentario e o remanente de tesourería, tanto para gastos con 
financiamento afectado como para  gastos xerais: 

 



 
 
 

 

 



 

 

  



 

 

SEGUNDO. Dar traslado do presente Decreto ao Departamento de Intervención- 
Tesourería para o seu coñecemento e efectos oportunos, e ao Pleno da Corporación, xunto co 
Informe de avaliación do principio de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de 
débeda,  do que se deduce que o Concello cumpre os ditos obxectivos, e polo tanto o requirido 
polo Plan  económico-financeiro  aprobado por este Concello na primeira sesión ordinaria que  
se celebre. 

Zas, a 22 febreiro 2018 – O Alcalde: Manuel Muiño Espasandín – Dou fe, A Secretaria 

O Pleno da Corporación queda enterado do asunto. 

 

4.- DAR CONTA INFORME DE INTERVENCIÓN DO SEGUIMENTO DO 

PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO. 

 Polo Sr. Alcalde maniféstase que  se está cumprindo o Plan Económico-

Financeiro e que consta o correspondente informe de Intervención de data 20/02/18; 

quedando, en consecuencia, o Pleno da Corporación enterado do mesmo. 

 

5.- DAR CONTA DO PLAN ORZAMENTARIO 2019-2021. 

 O Alcalde informa do citado Plan, así como do Decreto nº 100/2018, de data 22 

de marzo, polo que se aproba o marzo orzamentario para o citado período , quedando o 

Pleno da Corporación enterado do mesmo. 

 

6.-  PARQUE ARQUEOLÓXICO DO MEGALITISMO NA COSTA DA MORTE. 

 Acto seguido, polo Sr. Alcalde dáse conta da reunión mantida na Excma 

Diputación para tratar sobre o asunto do epígrafe, dos concellos participantes, así como 

dos obxectivos do mesmo, e dáse conta da Proposta da Alcaldía, que é do seguinte 

contido literal: 

 

PROPOSTA DA ALCALDÍA 



O pasado día 2 de abril tivo  lugar unha reunión convocada polo Sección de Promoción e 

Desenvolvemento Turístico da Excma Diputación Provincial de A Coruña  para tratar sobre o Parque 

Arqueolóxico do Megalitismo na Costa da Morte. 

Con data 4 de abril remítese a este Concello a proposta do modelo de convenio que a 

continuación se relaciona: 

 

CONVENIO POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES  DE COOPERACIÓN ENTRE A 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E OS CONCELLOS DA LARACHA, CABANA DE 

BERGANTIÑOS, CARBALLO, DUMBRÍA, LAXE, MALPICA DE BERGANTIÑOS, 

MAZARICOS, PONTECESO, VIMIANZO E ZAS, PARA REGULAR O PROXECTO “PARQUE 

ARQUEOLÓXICO DO MEGALITISMO NA COSTA DA MORTE”  

Na cidade da Coruña, a ... de ... de  

REUNIDOS 

D…., presidente da Deputación Provincial da Coruña, 

D …, alcalde-presidente do concello da Laracha 

D. …, alcalde-presidente do concello de Cabana de Bergantiños 

D. …, alcalde-presidente do concello de Carballo 

D. …, alcalde-presidente do concello de Dumbría 

D. …, alcalde-presidente do concello de Laxe 

D. …, alcalde-presidente do concello de Malpica de Bergantiños 

D. …, alcalde-presidente do concello de Mazaricos 

D. …, alcalde-presidente do concello de Ponteceso 

D. …, alcalde-presidente do concello de Vimianzo 

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDÍN, alcalde-presidente do concello de Zas 

MANIFESTAN 

O escenario socioeconómico que se presenta en Galicia, en España e na maioría dos países da nosa 

contorna a partir da primeira década do século XXI, fai por completo necesario intensificar os esforzos 

das administracións para adaptarse ao novo escenario. Os actuais escenarios orzamentarios, pero 

tamén os económicos, son por completo diferentes dos que existiron non soamente nos últimos anos, 



senón probablemente nas últimas décadas. A baixada dos ingresos derivados da redución da actividade 

económica, as esixencias do servizo da débeda pública, e a demanda de servizos públicos de calidade 

preséntannos ante escenarios descoñecidos. Máis ca nunca, desde as administracións públicas debe 

facerse un esforzo na dirección da eficiencia, da calidade e da  sustentabilidade da xestión pública.  

No ámbito da administración local, o papel das deputacións provinciais revélase por completo necesario 

para axudar os concellos –especialmente os pequenos municipios- a adaptarse a estes novos escenarios, 

para manter as actividades e os servizos públicos municipais e posibilitar que os ámbitos locais sexan 

atractivos para o desenvolvemento económico e a creación de emprego. Este acompañamento 

institucional da deputación cos municipios faise desde unha profunda implicación e converxencia de 

competencias e intereses. Para unha deputación provincial ningún problema local lle é alleo. 

É amplamente coñecido o feito de que a xestión conxunta de proxectos, actividades e servizos públicos 

comporta reducións efectivas nos custos (por economía de escala e distribución de custos fixos), pola 

mellora operativa dos propios servizos (reordenación en ámbito territorial superior), así coma polo 

acceso a mellores condicións de execución ou contratación. Resulta claro que a cooperación 

intermunicipal é un dos factores estratéxicos máis potentes para avanzar na eficiencia, calidade e 

sustentabilidade da actividade pública local e, en particular,  dos servizos públicos. 

Existen diversos sistemas de cooperación intermunicipal, desde os máis formalizados como son os 

consorcios ou mancomunidades, ata algúns menos formalizados como acordos ou prestacións de 

servizos puntuais. Os modelos máis formalizados teñen a vantaxe da estabilidade territorial e temporal, 

mentres que posúen a desvantaxe de representar novas entidades locais co que significa no tocante a 

rixidez na xestión e posible demanda de novos recursos para o seu operativo. No outro extremo, os 

modelos menos formalizados non teñen estabilidade temporal nin por tanto proxección estratéxica, 

pero tampouco significan a creación de novas entidades locais nin esixen en calquera caso novos 

recursos humanos nin materiais.  

MODELO DE COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS DE SERVIZOS E OU PROXECTOS CONSORCIADOS 

Entre ambos os dous puntos, a Deputación Provincial da Coruña propón como unha vía intermedia o 

desenvolvemento de comunidades intermunicipais de proxectos, actividades e mesmo servizos públicos 

consorciados. Unha decisión que está acorde plenamente co Acordo da Comisión Nacional de 

Administración Local do 25 de xaneiro de 2012 no que se adoptan medidas extraordinarias e 

compromisos en materia de reordenación e racionalización do sector público local. Estas comunidades 

intermunicipais estarán constituídas por un número reducido de municipios e poboación que articulan 

un espazo estable de cooperación intermunicipal sobre a base dun convenio marco, do que se 

desprenden os convenios específicos para cada actividade ou  servizos municipais consorciados que 

sexan acordados.  

 



A Deputación participará activamente na vida desas comunidades intermunicipais mediante a súa 

participación nos convenios marco e específicos, cunha especial dedicación de medios humanos e 

técnicos para o asesoramento e eventual desenvolvemento ou mesmo xestión dos servizos que lle fosen 

requiridos pola comunidade intermunicipal. 

A comunidade intermunicipal terá un nome como identificador territorial. A sede e cargos –en ningún 

caso retribuídos- serán rotatorios entre os concellos integrantes. Non  terá personalidade xurídica , nin 

persoal, nin medios materiais propios nin adscritos. Trátase dun espazo virtual de cooperación 

intermunicipal estable e indefinido no tempo, fomentado e apoiado pola Deputación provincial. 

 

ESQUEMA DE OPERATIVO PARA PROXECTOS,   ACTIVIDADES CONXUNTAS E SERVIZOS CONSORCIADOS  

 

Á hora de incorporar os proxectos, servizos ou  a realización de determinadas actividades conxuntas, e 

para cada proxecto conxunto, a Deputación  realizará  un estudo xurídico, económico e técnico previo 

para definir e tratar baixo que modalidade e en que condicións económicas pode realizarse do modo 

máis eficiente e sostible o servizo de que se trate, incluíndo tanto os custos da actividade ou servizo, así 

como as necesidades do seu financiamento, de maneira que se garantan os principios de eficiencia, 

calidade e sustentabilidade económica servizo a servizo. Unha vez aprobado este modelo específico 

para cada servizo de cooperación polos municipios, pasará a implantarse no territorio dos concellos que 

integran a comunidade intermunicipal. 

Sen ánimo excluínte, os servizos que poderían someterse á cooperación ou consorciarse dentro da 

comunidade intermunicipal serán: fomento de actividades económicas, fomento do turismo, servizos 

educativos, actividades recreativas e culturais, actividades deportivas, abastecemento e depuración de 

augas residuais, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, conservación de vías e espazos 

públicos, servizos técnico-urbanísticos, servizos técnico-administrativos. 

Nesta situación, os municipios limítrofes da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, 

Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, conscientes da necesidade de profundar 

nos espazos de cooperación intermunicipal sen que iso signifique maiores gastos nin compromisos 

económicos, e na necesidade de garantir a eficiencia, calidade e sustentabilidade das accións que se 

poden desenvolver desde o ámbito  local para promover os valores da arte rupestre deste territorio.  

ACORDAN 

No ámbito das súas competencias, a sinatura  do presente convenio de cooperación para implementar e 

xestionar conxuntamente o proxecto de promoción e posta en valor do Parque arqueolóxico do 

megalitismo na Costa da Morte, de acordo coas seguintes BASES: 

Primeira.- Definición. 

 



1. Os concellos da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de Bergantiños, 

Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, xuntamente coa Deputación Provincial da Coruña, de 

conformidade coas potestades conferidas ás corporacións locais  na Lei 7/85 de bases de réxime local e 

na Lei 5/97 de Administración local de Galicia, regulan mediante o presente convenio unha comunidade 

intermunicipal que permita a xestión conxunta do proxecto Parque arqueolóxico do megalitismo na 

Costa da Morte, cos fins de competencia municipal que se expresan na base terceira. 

2. O presente convenio formúlase como unha técnica de cooperación, consonte ao previsto nos artigos 

143 a 145 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público,  consonte ao disposto 

nos artigos 109.1, e 114-117 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia. Dado que 

se trata dun convenio interadministrativo, ao mesmo resúltanlle plenamente de aplicación as 

disposicións contidas no capítulo VI do Título preliminar da Lei 40/2015, do réxime xurídico do sector  

público.  

3. A comunidade intermunicipal é un espazo virtual de cooperación municipal para permitir a xestión 

compartida do proxecto referido no apartado 1. En ningún caso a comunidade intermunicipal terá a 

consideración de  persoa xurídica propia e independente das entidades locais que a integran, nin 

disporá de orzamento, nin de medios persoais ou materiais propios ou adscritos. 

Segunda.- Natureza e interpretación. 

1. O presente convenio,  formalizado co carácter dunha relación xurídica convencional de carácter 

administrativo,  crea un espazo virtual de cooperación intermunicipal estable,  que se establece entre os 

concellos limítrofes da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de 

Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, coa participación da Deputación Provincial da 

Coruña. 

2. A natureza deste acordo, tal como está expresada no apartado anterior, en ningún caso supón a 

creación dunha persoa xurídica nova nin diferenciada das entidades asinantes ou das que se adhiran 

nun futuro. 

3.  A interpretación das dúbidas que puidesen xurdir na aplicación do presente convenio marco 

correspóndenlle ao Consello de dirección, despois dos informes emitidos polos funcionarios das 

corporacións locais que se designen en cada caso, en razón da natureza do asunto e da competencia 

funcional.  

Terceira.- Obxecto, fins, principios e coordinación. 

1. As presentes bases teñen por obxecto establecer as condicións que permitan  agrupar os medios 

persoais e materiais e recursos económicos das corporacións locais participantes co fin de promover e 

xestionar de forma conxunta o proxecto de promoción e posta en valor do patrimonio megalítico 



existente na Costa da Morte, no marco das  competencias propias que lles corresponden en materia de 

promoción económica, desenvolvemento territorial e turismo.  

2. As actuacións concretas que se van levar a cabo, de conformidade co procedemento regulado na base 

sétima,  o correspondente estudo xurídico, económico e técnico con proposta de forma máis adecuada  

de xestión das actividades que se han desenvolver (Memoria e Plan de actuación), serán aprobados polo  

Consello de dirección que se regula na Base oitava, a partir do momento no que sexan ratificados polas 

corporacións interesadas, segundo o procedemento previsto na base sétima, serán xestionados 

conxuntamente nas condicións que se establezan. 

3. As actuacións  xestionadas conxuntamente rexeranse polos principios de austeridade, economía, 

calidade, eficacia, eficiencia e sustentabilidade, empregándose para a súa prestación os medios 

humanos e materiais dos concellos e, no seu caso, da Deputación provincial. Debidamente xustificada a 

insuficiencia de medios destas administracións, procederase a súa contratación consonte ao previsto na 

lexislación reguladora de contratos do sector público. 

4. Sendo un dos fins deste convenio marco a eficiencia  no desenvolvemento deste proxecto, 

procurarase a coordinación das actuacións dos concellos e da Deputación coa  Administración xeral do 

Estado, coa Comunidade Autónoma de Galicia e outras entidades públicas dependentes destas, 

evitando en todo momento a duplicidade de actuacións no mesmo ámbito funcional.  

Cuarta.- Ámbito territorial e funcional da xestión conxunta do proxecto. 

1. A xestión conxunta deste proxecto desenvolverá as súas actuacións no ámbito territorial dos termos 

municipais dos concellos da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, Malpica de 

Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas . 

2. As actuacións para o desenvolvemento do proxecto  poderán afectar ás materias de competencia 

municipal como fomento de actividades económicas, fomento do turismo, servizos educativos, 

actividades recreativas e culturais, actividades deportivas, abastecemento, rede de sumidoiros e 

depuración de aguas residuais, recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, conservación de vías 

e espazos públicos, servizos técnico-urbanísticos, servizos técnico-administrativos. 

3. De igual xeito, tamén poderá acordarse a realización de actividades conxuntas relativas á paisaxe e 

medio ambiente, a conservación, defensa e posta en valor do patrimonio cultural, normalización 

lingüística e outras que se consideren de interese público local e necesarias para o axeitado 

desenvolvemento do proxecto. 

Quinta.- Lugar de reunións e arquivo da documentación administrativa. 

1. As reunións e demais xestións a realizar polo Consello de dirección terán lugar na sede da 

Corporación municipal que en cada momento ostente a Presidencia. 

 



2. Sen prexuízo do anterior, toda a documentación administrativa da xestión e acordos que se adopten 

será custodiada na Deputación Provincial baixo a responsabilidade do servizo de Promoción económica, 

turismo e emprego. 

Sexta.- Duración. 

1. Ao abeiro do disposto no artigo 49.h.1º da Lei do réxime xurídico do sector público, este convenio 

terá unha vixencia de catro anos, prorrogables expresamente por un máximo de catro anos adicionais.  

Xa que logo, as entidades asinantes comprométense a manter a súa participación e a súa vinculación a 

estas bases, con pleno cumprimento dos seus dereitos e obrigas, por un prazo mínimo de catro anos, a 

non ser que puidera acordarse unha resolución anticipada do convenio por finalización do seu obxecto e 

finalidade antes de que teña transcorrido o dito prazo. 

2. No caso de que algunha das partes instase á súa resolución anticipada, o membro que desexe 

separarse, deberá manifestar a dita vontade, mediante acordo adoptado para o efecto, cun prazo de 

antelación dun ano á data na que esta se pretenda facer efectiva.  En tal caso, procederase a constituír a 

comisión liquidadora á que se fai referencia na base décimo novena.  

Sétima.- Procedemento para a  xestión conxunta do proxecto. 

1. Para a xestión conxunta do proxecto deberá tramitarse un expediente para redactar unha Memoria e 

Plan de actuación que deberá contar, entre outros, cos seguintes apartados: 

 

 Antecedentes,  medios persoais e materiais necesarios adscritos, ingresos e gastos 

orzamentarios. 

 Delimitación e alcance das prestacións a realizar concretadas nun  Plan director do 

proxecto. 

 Estudo económico-financeiro, no que se fixen os custos unitarios das prestacións a 

realizar en cada un dos concellos e forma de financialas  (recursos xerais, taxas, prezos 

públicos, prezos privados, transferencias dos concellos e subvencións). No seu caso, 

este apartado incluirá un borrador de ordenanza de taxas ou prezos públicos. En todo 

caso, cada concello deberá garantir o financiamento da totalidade do custo que lle 

sexa atribuído. 

 Estudo técnico-organizativo interno, coa descrición de tarefas a realizar polo persoal e, 

no seu caso,  funcionamento operativo das instalacións. 

 Proposta sobre a forma de xestión de cada unha das accións, contratos de obras, 

servizos ou subministracións, mesmo coa posibilidade de delegar a xestión na 

Deputación Provincial da Coruña. 

 Formas de seguimento e participación dos concellos na xestión conxunta. 

 



2. De igual xeito, tamén será un requisito previo para a xestión compartida dalgún servizo, a  aprobación 

da Memoria e Programa de actuación, así como, no seu caso, ordenanzas reguladoras de taxas ou de 

prezos públicos (no caso de realización de prestacións individualizadas co carácter de servizo público),  

que deberán tramitarse consonte ao seguinte procedemento: 

 Aprobación inicial da Memoria e Programa de actuación por cada un dos concellos, así 

coma, no seu caso, regulamento do servizo,   ordenanzas fiscais ou reguladora de 

prezos públicos. 

 Exposición ao público por prazo de trinta días, para o efecto de  que as persoas 

interesadas poidan presentar reclamacións ou suxestións. 

 Aprobación definitiva  por cada concello, coa forma de xestión que se teña 

determinado, e aprobación definitiva, no seu caso, da ordenanza fiscal ou de prezos 

públicos, consonte ao disposto na Lei 7/85 e no Texto refundido da Lei reguladora das 

Facendas locais. 

3. Finalmente, no caso de que se teña proposto a xestión das actuacións que vai a desenvolver a 

Deputación, deberán adoptar cada un dos concellos o acordo de delegación e a posterior aceptación da 

Corporación provincial, coa maioría esixida polo artigo 47.2 h) da Lei 7/85, de bases de réxime local. 

Neste suposto, á delegación da xestión das actividades ten que engadirse a relativa a xestión e 

recadación da taxa ou prezo público correspondente, de acordo coas bases aprobadas pola Deputación 

para esta finalidade. 

Oitava.- Órgano de impulso, dirección e seguimento. 

1. A xestión compartida do  proxecto estará impulsada e dirixida por un órgano colexiado que se 

denominará  Consello de dirección e que realizará as funcións de comisión de seguimento deste 

convenio e dos acordos que se adopten  no seu desenvolvemento. 

2. Dito órgano estará formado por representantes de todas as entidades partícipes,  de acordo coa 

seguinte distribución: 

a) Dous  representantes de cada unha das corporacións partícipes, sendo un deles a Alcaldía ou 

concelleira/o no que delegue. 

b) Dous representantes da Deputación Provincial da Coruña. 

Sen prexuízo desta composición, a presidencia poderá dispor que asistan ás sesións, con voz pero sen 

voto,  os técnicos ou persoal especializado que conveña  nalgún asunto determinado. 

 



3. A presidencia do órgano recaerá na persoa  titular da Alcaldía que corresponda, segundo un 

procedemento rotatorio de carácter anual, partíndose inicialmente do concello de menor poboación dos 

partícipes. 

4. O cargo de representante  non será retribuído, sen prexuízo das axudas de custo e remuneracións por 

asistencia ás sesións que poida acordar a corporación respectiva.  

5. O órgano estará asistido por un funcionario pertencente ao servizo de Promoción económica, turismo 

e emprego da Deputación, coas funcións da base décimo cuarta. 

Novena.- Atribucións do Consello de dirección.  

O Consello de dirección, co carácter regulado na base anterior, terá as seguintes atribucións: 

a) Nomear a presidencia que corresponda segundo o procedemento de rotación anual 

anteriormente previsto. 

b) O impulso político e a dirección da comunidade intermunicipal para a xestión do proxecto. 

c) Aprobar inicialmente e proporlles ás corporacións partícipes a modificación do presente 

convenio  e a proposta inicial da Memoria, Programa de actuación e acordos específicos para a 

xestión compartida, que serán definitivamente aprobados polas corporacións partícipes. 

d) Fixar as bases de execución e seguimento dos  programas de actuación das actividades 

conxuntas, velando pola eficiencia dos servizos, a súa calidade e sustentabilidade.  

e) Supervisar a calidade e cumprimento de contratos de obras, concesión de servizos, servizos,  

subministracións e de calquera outra índole que poidan realizarse no desenvolvemento do 

proxecto. 

f) Aprobar a incorporación ou separación de novas entidades e aprobar as bases que teñan que 

rexer esta   incorporación ou separación. 

g) Acordar a resolución do presente convenio. 

h) Calquera outras relativas ao exercicio das súas funcións que non estean atribuídas a outros 

órganos. 

Décima.-  Distribución de votos e adopción de acordos. 

1. Os acordos do Consello de dirección adoptaranse por maioría absoluta de  votos dos membros 

presentes. 

2. Non obstante, calquera modificación do convenio requirirá o consentimento unánime de todos os 

membros.  

Décimo primeira.- Réxime de sesións. 

1. O Consello de dirección celebrará sesión ordinaria, como mínimo cada tres meses, e extraordinaria 

cando así o dispoña a presidencia ou o solicite polo menos a terceira parte dos seus membros que, a súa 

vez,  representen a terceira parte dos votos. 



2. En tal caso, recibida a solicitude, a presidencia deberá convocar a sesión solicitada dentro dos 15 días 

hábiles seguintes ao de presentación da solicitude. 

3. Para a válida constitución, a sesión deberá contar coa asistencia de, polo menos,  un terzo do número 

dos seus membros e que entre os presentes se conte cun terzo do número total de votos. 

Décimo segunda.-  Atribucións da presidencia. 

Corresponde á presidencia exercer as seguintes atribucións: 

a) Convocar, presidir e dirixir as sesións da Consello de dirección e calquera  outro órgano de 

carácter colexiado que puidera crearse ao abeiro do presente convenio. 

b)   Representar ás entidades partícipes en relación coa xestión do proxecto. 

c)   Velar polo cumprimento do convenio, dos programas de actuación e xestión conxunta e dos 

acordos adoptados polo Consello de dirección. 

Décimo terceira.- Disposicións xerais. 

1. Para o réxime de sesións e acordos, en todo o non previsto especificamente nas presentes bases, 

resultará de aplicación o disposto na lexislación de  réxime local. 

2. Subsidiariamente aplicarase a Lei 39/2015, do 1 de outubro,  de procedemento administrativo común 

das administracións públicas, así como o resto das disposicións legais do ordenamento administrativo. 

Décimo cuarta.-  Funcións administrativas de apoio e asesoramento xurídico e económico. 

As funcións de apoio administrativo, asesoramento xurídico e económico serán prestadas por persoal 

funcionario da Deputación Provincial da Coruña. 

Décimo quinta.- Recursos humanos e materiais. 

1. Os cometidos e traballos das accións conxuntas poderán ser realizados, de acordo co Plan de 

actuación, polo persoal das entidades e administracións participantes ou  mediante as fórmulas de 

cooperación que en cada caso se acorden, nos termos previstos no ordenamento xurídico 

administrativo, mesmo mediante a delegación de funcións na Deputación Provincial da Coruña. 

2. Para a xestión conxunta utilizaranse exclusivamente medios  persoais e materiais dos que dispoñan as 

corporacións locais partícipes. 

Décimo sexta.- A separación dalgún membro. 

1. Recibido o acordo plenario no que se manifesta a vontade de separarse deste convenio ou dos 

acordos específicos que se adopten no seu marco, designarase  unha Comisión liquidadora que, 

atendendo ao efecto xurídico e económico que se produza nos contratos, convenios e   demais acordos, 



presentará unha proposta ao Consello de dirección na que se fixen  as condicións e efectos da 

separación unilateral. 

2. Tamén procederá a  separación, con carácter forzoso, de calquera dos partícipes, por incumprimento 

grave da lexislación vixente que afecte ás accións que se desenvolven conxuntamente, cando así o 

estime o Consello de dirección, previo expediente tramitado para o efecto e con  requirimento á 

corporación interesada para que asuma o compromiso incumprido no prazo establecido para o  efecto, 

coa advertencia de que de non atendelo procederase á súa suspensión provisional como partícipe, como 

paso previo a súa separación definitiva.   

Décimo sétima.- Modificación e resolución. 

1.  A modificación das presentes bases requirirá o acordo inicial do Consello de dirección e, 

posteriormente, a súa aprobación por cada unha das entidades partícipes, mediante acordo adoptado 

polo órgano competente. 

2. Co mesmo procedemento, este convenio  poderá resolverse polas seguintes causas: 

a)  Por imposibilidade de cumprimento dos fins establecidos. 

b) Por disposición legal ou por aparecer circunstancias contrarias ao interese público. 

c)  Cando así o acorde o Consello de dirección, pola maioría das tres cuartas partes dos seus 

membros. 

3. O acordo de resolución determinará a forma na que se teña que proceder para o cesamento das 

actividades conxuntas, previa constitución dunha comisión liquidadora que proporá os efectos xurídicos 

e económicos para cada entidade. 

Décimo oitava.- Entrada en vigor e aplicación. 

1.Unha vez tomados os acordos correspondentes polos concellos interesados  e a sinatura deste 

convenio , no prazo de quince días constituirase o Consello de dirección regulado na base oitava. 

 

2. O Consello de dirección, unha vez constituído, designará aos técnicos responsables da elaboración do 

Plan de actuación, para a súa tramitación, aprobación e aplicación consonte ao disposto no presente 

convenio. 

 En base ao exposto, esta Alcaldía, propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

 

1º.- Aprobar o texto do Convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Diputación 

Provincial de A Coruña e os Concellos de A Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Dumbría, Laxe, 



Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo e Zas, para regular o proxecto “Parque 

Arqueolóxico do Megalitismo na Costa da Morte”. 

 

2º.- De conformidade co disposto na base oitava, nomear como representantes do Concello de Zas no 

Consello de Dirección ao titular desta Alcaldía, e ao 1º Tenente de Alcalde D. Oscar Lema Romero. 

 

3º.- Remitir certificación do presente acordo á Excma Diputación Provincial de A Coruña, para o seu 

coñecemento e efectos correspondentes. 

 

    Zas, a 10 abril 2018 

                       O ALCALDE: 

    Manuel Muiño Espasandín 

 

 Sometida a proposta a consideración do Pleno da Corporación, é aprobada por 

unanimidade dos asistentes. 

 

7.- ORZAMENTO MUNICIPAL 2018. 

   

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 Formado o Orzamento Xeral deste concello correspondente ao exercicio económico 

2018, formado polos estados de gastos e ingresos, as bases de execución, así como os seus 

Anexos (de persoal, de inversións, do estado da débeda, de beneficios fiscais, a memoria 

explicativa do seu contido, a liquidación do exercicio anterior e o infome económico 

financieiro), e a plantilla, 

 Tendo en conta e  coñecido o contido dos informes da interventora municipal de data 

19 de marzo de 2018 sobre o citado proxecto de orzamento, así como o informe da 

interventora municipal de data 19 de marzo de 2018 de avaliación do principio de estabilidade 

orzamentaria, e o límite de débeda. 

 Habendo sido Ditaminado favorablemente pola Comión Informativa de Facenda e 

Especial de Contas celebrada o día 10 de abril de 2018,  

 E,  de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do Texto refundido da lei 

Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 

o artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo I do 

Título VI da Lei 39/1988, 

 
ACORDO 



 PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Zas, para o 

exercicio económico 2018, xunto cos anexos, as súas Bases de execución, e  a plantilla cuxo 

resumo por capítulos é o seguinte:  

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Denominación Créditos inciais 

1 Gastos de persoal 905.049,60 

2 G. correntes en bs e serv 1.919.465,37 

3 G. financieiros 2.000,00 

4 Transf. Correntes 108.352,73 

6 Inversión reais 1.095.640,08 

7 Transf. De capital 0,00 

8 Activos financieiros 10.000,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

TOTAL 4.040.507,78 

 
 
 
 
 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítulo Denominación Previsión inicial de ingresos 

1 Impostos directos 927.974,71 

2 Impostos indirectos 200.000,00 

3 Tasas, pr públ e outros ingresos 277.613,67 

4 Transf. Corr 1.809.375,67 

5 Ingresos patrimoniais 50.000,00 

6 Enaxenac. inversión 0,00 

7 Transf. De capital 765.543,73 

8 Activos financieiros 10.000,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

TOTAL 4.040.507,78 

 
 
E  a PLANTILLA é a seguinte 

PERSOAL FUNCIONARIO 

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓN 
GRUPO/ 

NIVEL 

Nº 

PRAZAS 
SITUACIÓN 

Habilitación estatal Secretaria Secretaria A1/30 1 Propiedade 

Habilitación estatal 
Intervención-

Tesorería 
Intervención A1/30 1 Propiedade 

Administración Xeral Administrativa Administrativos C1/22 3 2 Propiedade 



1 Vacante 

Administración Xeral Axiliar administrativa Auxiliar admintrativo C2/12 1 Vacante * 

Administración Xeral Técnica Traballador Social A2/22 1 Propiedade 

Administración Especial Servicios especiais Guardia Policía Local C1/18 1 Propiedade 

 

PERSOAL LABORAL FIXO 

DENOMINACIÓN Nº PRAZAS SITUACIÓN 

Peón de obras e servizos 2 Propiedade 

Peón de obras e servizos 2 Vacante * 

Peón vixilancia e conservación colexios 2 Propiedade 

Animador deportivo 1 Propiedade 

 

 

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 

 

DENOMINACIÓN 
Nº 

PRAZAS 

Aux. adminitrativo Servicios Sociais 1 

Educadora familiar 1 

Técnico Local de Emprego 1 

Responsable do CIM 1 

Peóns de obras e servicios 5 

Arquitecto Técnico 1 

Animador Cultural 1 

Socorristas 2 

Peóns vixilancia piscinas 2 

 

 

 SEGUNDO. Expoñer ao público o Orzamento Xeral para o 2018 formado polos estados 

de gastos e ingresos, as Bases de Execución e os anexos así como  a plantilla aprobados, 

durante o prazo de quince días, mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e 

no taboleiro de anuncios do Concello, para os efectos de que as persoas interesadas poidan 

presentar reclamacións. 

 TERCEIRO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se 

presente ningunha reclamación.  

                                                       Zas, 10 de abril de 2018 
                                                                     O Alcalde, 
 
    Manuel Muíño Espasandín. 



 
 A continuación, o Sr. Alcalde explica a grandes rasgos as principais características do 
orzamento presentado, manifestando que o mesmo supón un 4,46% de crecemento respecto 
o orzamento do ano anterior; o gasto de persoal supón o 22,39% do mesmo, que implica unha 
disminución do 16,22%  respecto o anterior orzamento; o gasto corrente só aumenta un 1,79% 
respecto ao anterior, e un 6,60% respecto ao de 2017 inicial; as inversións reais se 
incrementan un 11,59%, o que redundará en beneficio de todos os veciños. 
 
 A continuación solicita a palabra o Sr. Gómez Brandariz, quien formula as seguintes 
consideracións: 
 

- No orzamento do ano 2017 figuraba unha partida dotada con 150.000,00 € para o 
Tanatorio, e este ano non figura ningunha e quere saber por qué razón 

 
- No orzamento figuran unha serie de partidas consignadas relativas ao POS e manfiesta 

que non sabe se están concedidas ou non 
 

- No POS gasto corrente destinase 322.260,99 € e quere saber en que partidas están 
consignadas no orzamento 
 

- No orzamento do ano 2017 figuraba unha partida de 50.000,00 € para adquisición das 
Carballeiras e este ano non figura partida para a compra da Carballeira de Zas 
 

- Manifesta que non existe partida para a loita contra a vespa velutina 
 

- Respecto a praza de Baio, pregunta se existe alguna partida prevista no orzamento. 
 

Acto seguido, polo Sr. Alcalde dáse contestación as preguntas formuladas: 
 

- Respecto a praza de Baio, manifesta que está  no orzamento o gasto da empresa que 
está realizando os traballos correspondentes 

-  
- Polo que respecta a Carballeira, manifesta que existe consignación de 10.000,00 € para 

compra de terreos 
-  
- Tanatorio: non figura nos orzamentos, pero estánse realizando trámites ao respecto, e 

que sí se empezará a realizar este ano; o Sr. Gómez Brandaríz, pregunta con qué 
dinero se fará?, o Alcalde contestalle que si se fará; insistindo o Sr. Gómez Brandariz 
que os vecinos de Zas levan esperando moito polo mesmo, e o Alcalde insístelle en que 
si se fará o Tanatorio. 

- Respecto ao tema da vespa velutina, menciona que figura consignada unha partida de 
2.000,00 €, pero existe vinculación con outras partidas 
 

- Polo que se refire aos gastos correntes do POS os mesmos serán destinados a gastos 
relaciondos co subministro de auga potable, rede de sumidoiros, recollida domiciliaria 
de lixo, alumeado público e mantemento dos accesos a núcleos de poboación. 
 



A continuación, volve a tomar a palabra o Sr. Gómez Brandariz, quen manifesta que 
non votará en contra dos orzamentos, porque teñen asuntos interesantes para o 
desenvolvemento do Concello, pero estima que non son reais e que están 
sobredimensionados; que non votará en contra dos intereses dos vecinos do concello 
e manifesta que su grupo se abstendrá. 
 
Polo Sr. Alcalde faise fincapé na contradicción do sentido do voto do grupo do P.P., xa 
que na Comisión Informativa respectiva votaron a favor e agora manifesta que se 
abstendrán; manifestando que no 2015  cambia o goberno da Diputación e desde 2015 
a 2018 o orzamento do Concello incrementouse un 24%, a pesar das limitacións do Sr. 
Montoro; producíndose un aumento do gasto social, e grazas tamén ao Plan único da 
Diputación; o  orzamento inicial do ano 2017 era de 3.868.671,60 €    e  liquídouse pola 
cantidade de 4.336.068,57 €; o importe que se destina a servizos públicos básicos 
aumentou un 18,09%; o que está  facendo o P.P. non é de recibo, xa que o Concello 
dispón de 4.041.855,00 €; parécelle inmoral, xa que o Concello está ben xestionado e 
saneado por completo; é inmoral e inxusto o tema das valoracións catastrais; que o 
gasto tamén aumenta en servizos sociais, e que se trata dun orzamento conservador e 
moi realista, e só se inclúe o que se está seguro que se vai poder realizar. 
 
 Acto seguido polo  Sr. Gómez Brandariz, comenta que respecto ao manifestado 
sobre a Diputación, foi debido a que Diego Calvo deixou un superávit histórico; e 
respecto ao cambio do sentido do voto, considera que non é tal  e manifesta que 
votarán pola abstención porque non lle contestou as preguntas formuladas respecto 
ao Tanatorio, e que están no seu dereito de votar o que consideren. 
 
 Polo Sr. Alcalde se incide no asunto do cambio do sentido do voto e manifesta 
que é inusual e que en todos os anos que leva na política, que xa son moitos, é a 
primeira vez que ve tal cousa. 
 
 O Sr. Gómez Brandariz insiste no chocante que resulta que non figure 
consignación para o Tanatorio no orzamento para o ano 2018. 
  
 Finalmente, sométese a consideración do Pleno da Corporación, acordándose 
por 8 votos a favor e 3 abstencións do Sres Gómez Brándariz, Torres Vila e Cotelo 
Pardiñas, aprobar a proposta da Alcaldía en todos os seus termos. 
 

 

8.- MOCIÓNS DE URXENCIA. 

 O Sr. Alcalde pregunta se hai algunha moción para a súa presentación, e non 

existindo ningunha, se pasa ao seguinte punto da Orde do Día. 

 

9.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 A continuación e solicitada a palabra polo Sr. Gómez Brandariz, formula as 

seguintes preguntas: 

- Respecto ao Tanatorio quere saber cal é a idea, cómo se vai a executar e cando 

- Carballeira de Zas: cómo están os trámites para formalizar a súa compra 



- SAF: recibiu queixas das traballadoras de que  non teñen material adecuado e 

realizan traballos que non lles competen 

- Web do Concello: manifesta que existe un erro na Ordenanza, figura 29/5/98, 

vixente do SAF 

- Servizo de Limpeza Lotes 2 e 3: cómo está o asunto dos traballadores, e 

pregunta se xa cobraron 

- Web do Concello: no perfil do contratante os expedientes non están ordenados 

cronoloxicamente 

- No Pleno do 21/11/17 preguntou polo asunto da área urbanizable de Baio, e 

manifesta que quere ver o expediente urbanístico cos respectivos informes 

xurídico e técnico. 

A continuación, polo Sr. Alcalde dáselle contestación as preguntas formuladas: 

- Tanatorio: manifesta que espera realizalo este ano, e de que se enterará de cómo 

se executará e que se realizará o mesmo 

- Carballeira de Zas: informalle que xa hai acordo con varios propietarios, que xa 

se executaron varias talas e que existen algúns problemas coa documentación 

- SAF: está externalizado o servizo e que a problemática que poida existir é un 

asunto entre os traballadores e a empresa que realiza o servizo 

- Web do Concello: se comprobará e se cambiará 

- Limpezas lotes 2 e 3: é un asunto entre os traballadores e a empresa e manifesta 

que non ten coñecemento, é un asunto de xurisdicción laboral 

- Web do Concello: respecto ao perfil do contratante se comprobará e se 

solucionará 

- Area urbanizable de Baio: houbo unha modificación por parte do Catastro, e 

houbo unha consecuencia importante, xa que varios veciños terán que pagar polo 

IBI de urbana e non de rústica e informalle que non existe expediente específico, 

xa que a mesma está incluida no PXOM. 

E non habendo máis asuntos de que trtar, pola Presidencia levántase a sesión, 

sendo as 10,45 h., da que se extende a presente acta, de que, como Secretario, 

certifico. 

       O ALCALDE:      O SECRETARIO: 

 


