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       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
CINCO DE XUÑO  DE DOUS MIL DEZAOITO 
(180605) 
No Concello de Zas, o cinco de xuño de dous mil 
dezaoito, ás catorce  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 e de don Manuel Garcia 
Velo 
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 13/04/2018 
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 primeiro trimestre de 2018. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 25/04/2018 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 primeiro trimestre de 2018 
En relación co periodo medio de pago do primeiro  trimestre consta no expediente a 
remisión telemática do mesmo  o día 25 de abril de 2018 figurando, no documento, un 
periodo medio de pago de -8.27 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe 
Quinto.- Mocións de urxencia 
Non se presentan. 
 
Sexto.-.-Rogos e preguntas. 
O alcalde di: Antes vou a falar dunha información ao Pleno. 
O plan de pensións aprobouse no 2007,2008,2009,2010 e 2011.A partir de ahí non se 
pode pagar porque no 2012 é a lei de medidas urxentes . Esa é a información que 
quería dar. 
Don José David Gomez Brandariz formula as seguintes preguntas: 

ASISTENCIA PLENO 180605: 
 
Presidente: 
Don Manuel Muíño Espasandín 
 
Concelleiros: 
Don Óscar Lema Romero  
Dona Yolanda Mourelle González
Dona Natalia Espasandín Pazos 
Don Germán Pérez Freire 
Dona María Pilar  Garcia Garcia  
Don José David Gomez Brandariz
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
 
Ausentes: 
Dona Patricia Fariña Pedrosa 
Don Manuel Garcia Velo 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 



  

Páxina 2 de 2 
 

1.A partir de 2015.2016 e 2017 gustaríame saber por qué non se pagou  e se se vai a 
pagar o plan de pensións. 
2. Cal foi o motivo de que quedara deserto o campo de fútbol e se se presentaron 
reclamacións. 
3.A  carballeira.Falouse dun plan ambiental.Cantos carballos se plantaron? Que 
medidas adoptou o concello? 
  Don José David Gomez Brandariz presenta o seguinte rogo:O desbroce e 
acondicionamento da carretera que vai a Brandomil e mellora do pavimento do último 
tramo. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, pregunta: As concentracións 
de motos antigas saían de Zas. Agora de Baio, cal é a razón? 
O alcalde di: Xa levan anos. 
Don Juan Carlos Torres Vila, coa venia da presidencia, di: Xa o sei. 
O alcalde di: Por qué non se pagan? Porque non podíamos e o que non nos deixou é 
o Goberno do Estado que é do PP. 
Don José David Gomez Brandariz sinala: Era 
O alcalde contesta. Sí,home,sí. 
A lei non está derrogada.Cando puidemos, pagamos. Non imos a ser nós quen teña a 
responsabilidade de que se recorten os dereitos dos traballadores. Non podemos. 
O céspede quedou deserto porque as empresas que se presentaron excluímolas. 
Unhas fora de prazo, unha se equivocou nun sobre, por cuestións regulamentarias e 
de procedemento. Só  dous delas presentaron reclamacións. 
O Plan medioambiental da Carballeira temos que facelo. Foi quedando. 
Temos un problema.Hai carballos novos que …É un compromiso como alguhna cousa 
mais. 
A concentración de motos.Dixoo a xente que era mellor sair de alí  polos participantes. 
Non houbo problema. O número de inscritos non baixou senón que aumentou. 
Para este tipo de motos facer 10 km máis era bastante. Nós nin nos opusemos nin 
nada. É como a carreira da Costa da Morte que se fai en Zas, foi porque no lo dixo 
Fidel. 
Estamos desbrozando pero temos problemas como todos os concellos. Supoño que 
hai que contratar a alguhna empresa. 
O desvío de A Lagoa a Brandomil hai que sacalo a concurso. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as catorce 
horas  e  vinte e cinco minutos do día da data, do que se estende a presente acta, que 
eu, a secretaria, certifico e asino, autorizando a mesma, xunto co señor alcalde. 
 


