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     ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
SETE DE AGOSTO  DE DOUS MIL DEZAOITO 
(180807) 
No Concello de Zas, o sete de agosto de dous 
mil dezaoito, ás trece  horas e nove 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 
Óscar Lema Romero. 
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 05/06/2018 
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 segundo trimestre de 2018. 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 24/07/2018 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 segundo trimestre de 2018 
En relación co periodo medio de pago do primeiro  trimestre consta no expediente a 
remisión telemática do mesmo  o día 24 de xullo  de 2018 figurando, no documento, un 
periodo medio de pago de 2,71 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe 
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Quinto.- Acordos que procedan sobre a modificación de crédito 13/2018.Crédito 
extraordinario financiado con remanente de tesourería para gastos con 
financiación afectada. 
PROPOSTA DE ALCALDÍA. 
Visto que o un de octubro debe procederse a ingresar a cuota correspondente á  
anualidade de 2018 do Préstamo del Ministerio de Industria, Turismo e Comercio 
Visto que existe un gasto que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, para o 
que non existe crédito no vixente orzamento, según se xustifica na Memoria que 
acompaña ao presente expediente, e dado que se dispón de Remanente de 
Tesourería nos termos que tamén se indican na memoria,  
 Visto o expediente tramitado para modificar o vixente orzamento mediante crédito 
extraordinario financiado con Remanente de Tesourería para gastos con finanzamento 
afectado consonte ao seguinte desglose:  

GASTO INGRESO 

Aplicación orzamentaria importe Concepto importe 

011.911.00 40.000,00 870.10 40.000,00 

 
  
Visto o Informe da interventora municipal de data 29 de xullo de 2018 relativo ao 
mesmo,  
E visto o dictame favorable da Comisión Informativa de Facenda de data 2 de Agosto 
de 2018, 
Considerando o expuesto, propoño  ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: 
1. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº 13/2018 de Crédito 
Extraordinario financiado con remanente de tesoureria para gastos con finanzamento 
afectado do ano 2017  
2. Expoñer ao público dito expediente durante 15 días mediante a publicación de 
anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no tablón de anuncios do Concello. 
3. Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o mesmo non se 
presentasen reclamacións durante o perido de exposición pública. 
4. Publicar unha vez aprobada a modificación, un resumen da mesma a nivel capítulos 
no tablón municipal e no Boletín Oficial da Provincia 
5. Facultar ao Alcalde para o desenvolvemento do presente acordo  
En zas, a 2 de Agosto de 2018 
O Alcalde, 
Asdo. Manuel Muiño Espasandín 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase por sete votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin, dona Natalia Espasandín Pazos,dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez, don Germán Pérez Freire, dona María Pilar Garcia Garcia e don Manuel 
García Velo e dona Patricia Fariña Pedrosa) e tres abstencións (don José David 
Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) aprobar a 
proposta de alcaldía. 
Sexto.-.- Acordos que procedan sobre a aplicación da Disposición adicional 35 
da lei 6/2018, de 3 de xullo, de Presupostos Xerais do estado para o ano 2018. 
PROPOSTA 
Vista o disposto na Disposición adicional trigésima quinta sobre o Réxime retributivo 
dos membros das Corporacións locais da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de orzamentos 
xerais do estado para o 2018. 
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Visto o ditame favorable da Comisión especial de Contas de data 2 de agosto de 2018. 
Propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
PRIMEIRO.Acordar un incremento do un e medio por cento das retricucións dos 
membros da Corporación Local con dedicación exclusiva con efectos dende o un de 
xeneiro de 2018.En zas, a 2 de agosto de 2018.O Alcalde, Manuel Muiño Espasandín. 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase por sete votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin, dona Natalia Espasandín Pazos,dona Yolanda Mourelle 
Gonzalez, don Germán Pérez Freire, dona María Pilar Garcia Garcia e don Manuel 
García Velo e dona Patricia Fariña Pedrosa) e tres en contra (don José David Gomez 
Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) aprobar a 
proposta de alcaldía 
Sétimo.- Mocións de urxencia 
Non se presentan. 
Oitavo.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz formula as seguintes preguntas: 
1.Mecano Sport, ¿ foi resolto? 
O alcalde contesta: si. 
2. A incorporación de remanente 2017 ( do decreto do que se deu conta) . Para qué é. 
O alcalde di: é para o Convenio de pistas forestais. 
2. O acceso o nucleo de Fornelos.Qué é? 
O alcalde di: O decreto de inicio. 
O concelleiro pregunta: A pista desde a Braña a Fornelos? 
O alcalde contesta: Non, non se refire a iso. 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Xa se executou? 
O alcalde di: Non. 
3.Cal respecto ao soldo do alcalde e do Teniente alcalde.Incrementa un 1.5%. Cal é o 
soldo bruto anual? 
O alcalde di: Non fixen a suma. Está publicado.Un soldo ten trienios: 41.411,92€ 
Don Óscar Lema Romero di: 40.065,10€. 
O alcalde di: Ese é o do 2018. É o que nos fixa o ministerio de Facenda. 
4.Relacionado co Plan privado dos traballadores. ¿Segue sen pagarse? 
O alcalde contesta. Non, porque viño a pleno. Senon vulneraríamos a limitación. A 
intención política é pagar, se cadra non me oiu moi ben. 
5.Con respecto a Conta anual 2017 a porcentaxe en inversións e de 15,63€. Xustifique 
que sexa tan baixo. Por qué non se executou mais. 
O alcalde di: Non creo que sexa así. Pois mirareino. 
As obras algunhas están pendentes porque pidemos informe a Augas de Galicia que 
tarda un ano. 
O concelleiro pregunta: de qué obra. 
O alcalde contesta: algunhas Non sei exactamente.Temos bastantes. Casi todas 
necesitan informes sectoriais. 
6.Qué cantidade do Presuposto de 2017 foi a remanente 
O alcalde pregunta: ¿ A remanente de qué?.Xa lle contestaremos. 
O concelleiro pregunta: canto remanente se xerou en 2017? 
7. Cómo está o expediente de contratación do campo de fútbol e equipamentos. 
O alcalde di: Pois quedou deserto porque todas as empresas que concurriron estaban 
excluidas por motivos técnicos e administrativos. 
O concelleiro pregunta: vaise volver a sacar? 
O alcalde di: Home, claro.O goberno quere. 
O concelleiro di: eu non digo o contrario.Teñoo claro. 
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O alcalde di. Evidentemente non somos responsables de que as empresas non fagan 
o seu traballo ben. A lei obriga a cumplir os pregos. 
Don José David Gomez Brandariz di: vale. 
Don José David Gomez Brandariz presenta os seguintes rogos: 
1.No entorno da praia de Brandomil, a varanda.Que se faga nova o se repare. 
2.A carretera de Brandoñas desde Baiñas 
3.En Lamas, nas Pereiras, na carretera que sube a San Clemente.  
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece  
horas  e  vinte e oito 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. 
 


