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    ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
TRINTA E UN  DE AGOSTO  DE DOUS MIL 
DEZAOITO (180831) 
No Concello de Zas, o trinta e un  de agosto de 
dous mil dezaoito, ás catorce  horas e trinta e oito 
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  do 
Pleno, en base a Orde do día circulada e para o 
que foron legalmente convocados. 
O señor alcalde excusa a asistencia 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 a Conta 
Xeral do exercizo 2017. 
PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Formada a Conta Xeral do ano 2017 pola 
Intervención Municipal, e comprobados os libros, 
documentos e xustificantes oportunos, así como 

toda a documentación anexa á mesma e esixida pola lexislación vixente e as bases de 
execución do orzamento do Concello de Zas,  
Considerando o anteriormente exposto, visto o informe da Interventora Municipal 
relativo á mesma data 14 de xuño de 2018  e o Anexo ao mesmo ao que se refire o 
art. 218 TRLFL, en aplicación do disposto no artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, e no artigo 212 do Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo,  proponse á Comisión Especial de Contas do Concello de Zas, a adopción 
do seguinte  
Visto o dictame favorable da Comisión especial de contas de data 28 de xuño de 2018 
E visto que trancorriu o prazo de exposición publica sen que se presentaron 
reclamacións, reparos ou observacións,  
Proponse ao Pleno do Concello de Zas, a adopción do seguinte 
ACORDO 
PRIMEIRO. Aprobar a conta xeral do exercicio 2017 
SEGUNDO. Que a mesma sexa remitida ao Consello de Contas antes do 15 de 
outubro 
En Zas, a 27 de agosto de 2018 
O AlcaldeAsdo.- D. Manuel Muíño Espasandín. 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase 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 dona Patricia Fariña Pedrosa) e tres en contra  (don José David Gomez 
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Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don José Cotelo Pardiñas ) aprobar a 
proposta de alcaldía. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as catorce  
horas  e  corenta e  un 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. 
 


