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       ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
URXENTE DO PLENO DO VINTE DE 
SETEMBRO DE DOUS MIL DEZAOITO 
(180920) 
No Concello de Zas, o vinte de setembro de dous 
mil dezaoito, ás trece horas e corenta e tres 
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 urxente  
do Pleno, en base a Orde do día circulada e para 
o que foron legalmente convocados. 
O señor alcalde excusa a asistencia de Dona 
Natalia Espasandín Pazos 
 
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.- Aprobación da urxencia. 
O alcalde sinala que desde o goberno municipal 
se vencen dificultades administrativas e que non 
poden esperar para que as obras comencen o 1 

de xaneiro de 2019.Indica que cos prazos na nova lei de contratos os trámites deben 
empezar. 
O Pleno, por unanimidade dos presentes, aproba a urxencia. 
Segundo.-Acordos que procedan sobre o tanatorio de Zas. 
O alcalde le a proposta de aprobación do expediente de contratación. 
Consta o ditame favorable da comisión informativa. 
O alcalde di.Vou ler a proposta: 

PROPOSTA 
Visto que o concello de Zas, coma todos os concellos da comarca, ten una poboación 
cunha idade moi avanzada sendo unha necesidade a construción dun tanatorio 
municipal que de servizo a una demanda social importante.  
Visto que o concello conta cos terreos necesarios para a construción dun tanatorio que 
se  ubicara na  capital municipal, nunha posición centrada xeograficamente dentro dos 
limites municipais, lindando coas parroquias con máis poboación do concello, evitando 
deste xeito desprazamentos longos e innecesarios a nosa poboación. 
Visto que está centralidade xeográfica fai que se prevé que os veciños de concellos 
limítrofes ( Santa Comba, Coristanco ) utilicen este tanatorio garantindo deste xeito a 
súa viabilidade económica futura. 
Visto o Proxecto básico e de execución de  construción de Tanatorio no  Concello de 
Zas e o Anexo I , redactado polo arquitecto   Víctor M. García Suárez. 
Visto o informe técnico sobre o proxecto ( 18/09/2018), o xurídico ( 19/09/2018) e a 
acta de replanteo. 

ASISTENCIA PLENO 180920: 
 
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 Manuel Garcia Velo 
Dona Patricia Fariña Pedrosa 
 
Don José David Gomez Brandariz
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
 
Ausentes: 
Dona Natalia Espasandín Pazos 
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 
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Visto que o expediente de contratación das obras de execución do proxecto se incoa 
mediante decreto nº 320/2018 de 19 de setembro, requiríndose os documentos que xa 
foron aportados ao expediente. 
Visto o reparo  da Intervención de data 19/09/2018 
Considerando o anteriormente exposto, de conformidade coa Disposición adicional 
segunda da lei 9/2017,de 8 de novembro, de contratos do sector público, propoño: 
Primeiro: Levantar o reparo suspensivo de intervención, dado que o goberno 
municipal vai levar a cabo a construción do tanatorio ao mesmo tempo que se procede 
a municipalización do servizo. 
Segundo: Avocar con carácter singular e para este caso concreto a aprobación do 
Proxecto básico e de execución de  construción de Tanatorio no  Concello de Zas ( e o 
anexo correspondente), redactado polo arquitecto   Víctor M. García Suárez. 
Terceiro: Aprobar o Proxecto básico e de execución de  construción de Tanatorio no  
Concello de Zas ( e o anexo correspondente), redactado polo arquitecto   Víctor M. 
García Suárez. 
Cuarto: Avocar con carácter singular e para este caso concreto a aprobación dos 
Pregos de cláusulas administrativas particulares. 
Quinto: Aprobar os Pregos de cláusulas administrativas particulares. 
Sexto: A competencia para a realización do resto dos  trámites procedimentais 
subseguintes  ,  enténdese delegada de conformidade co acordado en sesión plenaria 
de 19/06/2015.  
Sétimo: Facúltase ao alcalde para a realización de todos os actos derivados do 
presente acordo e que sexan consecuencia do mesmo. 
Zas, 19 de setembro de 2018.O alcalde, Manuel Muiño Espasandín. 
Lida a proposta o alcalde indica que o primeiro punto é levantar o reparo de 
intervención. 
O alcalde di: Entenden os servizos de intervención que deberíamos antes da 
construcción do tanatorio, do edificio, deberíamos proceder á municipalización do 
servizo. Qué se entende por esto? Bueno, cando hai servizos como neste caso, que 
son susceptibles, para que se entenda, de ser executados ou explotados pola 
empresa privada pois é necesario facer un trámite municipal previo que é dicir, bueno, 
nós temos as competencias e vamos a exercelas y vamos a construir un tanatorio. 
Intervención pensa esto e presenta un reparo que hai que vir a este pleno a 
levantalo.O alcalde non está facultado senón que ten que ser o pleno municipal, quen 
levante ese reparo, quen diga, bueno, pues entendemos o que está dicindo o servizo 
de intervención pero nós entendemos que se pode facer ao mesmo tempo a 
construcción do edificio, que evidentemente ten uns prazos bastante grandes y a 
munipalización do servizo. Que poden ir paralelas, que esto é o que vai facer o pleno ó 
levantar este reparo. 
Entendo que non é un asunto polémico porque penso que todas as forzas políticas 
estábamos xa hai tres anos de acordo na construcción deste tanatorio. 
Hoxe é un día bo para o concello, que os veciños deste concello van a ver plasmado 
algo que era necesario. 
Tamén decir que este tanatorio o proxecto de execución, o total, con IVA incluido , 
etc.ascende a 454.484,94€. Esto representa máis dun 10% do orzamento do concello. 
Hai poucos concellos da comarca e creo que poucos concellos en Galicia que podan 
facer o que estamos facendo nós, emplear máis dun 10 por cen dos recursos do 
concello para unha obra sen financiación externa e sen recurrir a deuda. Eso é algo 
que nos permite a boa saúde económica que temos aínda que moitos lles moleste 
pero que é algo que permite que nós podamos facer esto. Teño que destacalo porque 
é algo que moi poucos concellos poden facer. 
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Creo que nada máis. 
O portavoz do partido popular. 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia, indica: Bos días. 
Estamos de acordo en que é unha obra fundamental para o concello e que 
necesitamos. 
Ao ser un asunto tan importante sorprende que vostede convocara ayer ás cinco da 
tarde, convocando este pleno para hoxe co  que evidentemente non me dou tempo nin 
de ver o proxecto básico de execución, nin me deu tempo de examinar as cláusulas 
administrativas particulares nin os pregos. 
E un expediente moi complexo como vostede comentou en varias ocasións. Ó 
respecto quería preguntarlle unhas cousas. A primeira que quería preguntar e que xa 
lle preguntei nalgún pleno é como non se incluiu o tanatorio no presuposto do 18, por 
ningun lado hai unha partida para o tanatorio cando si houbo no 2017. 
Y gustaríame que nos explicara tamén, por qué non se fixo a municipalización  do 
servizo cando o proxecto do tanatorio data do ano 2015. 
Recórdolle que a maqueta do tanatorio estaba exposta en campaña pre electoral do 
2015. 
A maiores un pouquiño antes do pleno e porque mo permitiron no meu traballo, puiden 
acercarme un pouquiño a ver algo do expediente 
Solicitei o informe dos técnicos e polo que puiden observar o informe do arquitecto é 
positivo. Sen embargo, sorprende o reparo de intervención e tamén dous informes 
negativos de la secretaría do concello. Se fai o favor, gustaríame que me explicara 
todas estas cuestións. 
O alcalde di: Vamos a ver, o luns, precisamente para evitar a urgencia e que tivera que 
acomodar a súa axenda,inda que non tiñamos a obriga, non teño a obriga legal,o luns 
chamóuselle dicíndolle que o xoves íbamos a tener un pleno y o orde do día iba a ser 
sobre o tanatorio. 
Don José David Gomez Brandariz sinala: Non. Dixóme que iba a ser un pleno 
extraordinario  
O alcalde di: Enton o martes, logo?Chamoulle María José 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia, indica: A min chamoume 
o martes dicindo que era un pleno extraordinario, “Mira non sei”. Pedín falar coa 
secretaria e estaba ocupada. Despois María José tivo a cortesía de volver a 
chamarme e me dixo que uns dos temas iba a ser posiblemente algo relacionado co 
tema. 
O alcalde di: María José non sabe o orde do día. Fala conmigo 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia responde: Se me permite, 
o mércores volvín a chamar e sí falei con María, e María me dixo que sí que iba a ser 
sobre o tanatorio pero non estaba a orden feita.Sobre o tanatorio, sobre qué?  
O concelleiro indica que a convocatoria lle chegou onte ás cinco da tarde sen 
proposta,sen nada 
O alcalde pregunta: Podo seguir? Por cortesía, volvo a repetir que non é obriga legal, 
por cortesía informóuselle. Nadie lle pode decir o orde do día porque o fago eu.Sí se 
lle dixo que ia ser sobre o tanatorio.Non sabíamos se iba a haber maís acordos na 
orde do día. 
Ben ,é igual, vostede sabía que ía ser sobre o tanatorio. Incluso nós non sabíamos se 
íamos a acabar a tempo. A convocatoria leva unha serie de trámites administrativos 
que non é convocas e xa está. Todos os funcionarios estiveron traballando polas 
tardes para poder facer este pleno hoxe. 
A vostede díxoselle o que se sabia. Os funcionarios me preguntan a min, quería 
aclarar eso, vamos. Xa lle avisamos, senón foi o luns, foi o martes. 
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Vólvolle a repetir, nós inda que non estamos obrigados, por cortesía, xa lle avisei 
antes. 
Don José David Gomez Brandariz sinala: Estamos falando dun tema fundamental para 
o concello. 
O alcalde di: Usted falou, eu non lle interrumpín. Déixame falar a min sin interrumpir?. 
Gracias, gracias por deixarme falar. 
Entón nós xa lle avisamos. Legalmente avisámoslle cando temos que avisarlle. Nin 
sequera nós sabíamos se íamos chegar a tempo para poder convocalo. 
Ben, o proxecto básico e de execución, home eu non o lin, sei onde está , sei o custo 
pero enténdese que o arquitecto que é o que o redacta, eu non me vou a poñer a mirar 
se ten unhas esixencias, para eso hai un técnico que vai a informar o proxecto, como 
vostede ben dixo. O informe técnico é favorable. 
Di que por qué non se fixo a municipalización. Ben, é un trámite complexo e no seu 
momento non a fixemos porque non puidemos e  porque estamos con outras cousas, 
evidentemente. Temos pouco persoal e fixemos o que puidemos. Eso non é óbice 
para que unha vez que está aquí. Estamos falando da construcción dun tanatorio, 
pódese votar a favor, pódese votar en contra ou pódese abster.  
Evidentemente pódese buscar ou dicir, cada un é moi libre de votar como queira. O 
que pasou no 2013, 2014, 2015,hai diferentes motivos pero eu non vou a explicar aquí 
todos. O importante é que se vai a facer, que se vai a facer cos votos favorables do 
goberno municipal. 
O reparo de intervención xa o expliquei aquí. Evidentemente o servizo de intervención 
entende que a municipalización ten que ser previa. E os informes desfavorables, un é 
porque entende que as fincas deberían estar rexistradas e non están rexistradas. A 
secretaria entende co seu criterio que hai que rexistrala, outros poden entender outra 
cousa. 
O segundo é polo mesmo que estamos falando de intervención pero aquí o que se 
está levantando é o reparo de intervención. Este acordo é para o reparo de 
intervención. 
Se nós quixéramos, o estamos facendo con claridade meridiana, para que todo o 
mundo o vexa. Si nós non quixéramos que houbera estes reparos o que faríamos é 
facer un edificio sen máis. A qué o destinamos? Pois a actividades músico deportivas, 
músico escénicas, con ese proxecto eh. Cambíamoslle o título. Facemos o edificio, 
empezamos a construilo e o mesmo tempo municipalizamos. 
Porque hai algúns que entenden, hai concellos que o fixeron, a municipalización é 
paralela o faise co edificio xa feito. Nós non quixemos facer eso .Fixémolo con total 
claridade, sin esconder nada, todo está aquí. 
Evidentemente pódense buscar as excusas que se queiran, pódense buscar os 
problemas que se queiran,s e cadra no fondo o que molesta é que se faga. 
Unha cousa son as palabras, este é un órgano no que se pode expresar con total 
libertade. E outra cousa son os feitos. Os feitos neste caso demóstranse coa 
construcción, co acordo do goberno  decidido de facer este tanatorio. E bueno, 
despois cada un ten que apechugar coa respondabilidade do   seu voto. 
Volvo a repetir. Para nós é un gran día e se vostedes o queren intentar, que non o van 
a conseguir, ensombrecer con algún tipo de dúbida. Cada un é moi libre de expresar a 
súa opinión pero o final o que contan son os votos, eh, son os votos. Digo esto porque 
me anunciou a abstención. Eu non sei que vai votar pero na comisión votou 
abstención. Entendo que vai a manter o seu sentido do voto. 
O que importa é o que queda e o que queda é que este tanatorio se vai a construir 
porque o goberno vai votar a favor da construcción do tanatorio salvando o que dixen, 
estas opinións e este reparo. Tamén para facer unha obra largamente querida e pola 
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que había este consenso básico. Agora este consenso rómpense porque hai un grupo 
que non vota a favor. Imáxinate que nos abstemos nós tamén.Nada máis 
Don José David Gomez Brandariz, coa venia da presidencia,di: Vostede dixo que non 
solía convocar dun día para otro. Vostede sabe que eso non é verdade e están aquí os 
funcionarios que o poden dicir. 
Non me respondeu a pregunta por qué o tanatorio non foi no presuposto de 2018. 
O tanatorio é importante. Vostede pode facer as cousas como queira para eso é o 
alcalde pero creo que ten que respetar  a legalidade e as cousas hai que facelas ben. 
Se vostede asegura que todo o que acaba de decir no pleno, o vai a facer e se fai 
vostede responsable, eu non teño ningún problema e os meus compañeiros de partido 
en votar a favor do asunto pero evidentemente cun reparo e dous informes negativos 
dos técnicos, como comprenderá aí algún problema hai. 
Imaxiño que estaría de broma cando dixo que no edificio pode facer o que queira. 
O alcalde di: Evidentemente dentro das competencias do concello. Unha discoteca 
,non 
Don José David Gomez Brandariz pregunta: Por qué non se municipalizou antes este 
servizo?. 
Tivio catro anos para facelo e parece que agora coas eleccións se lle acordan os 
votos. 
Vostede dixo que había uns problemas descomunais para facer o tanatorio, imaxino 
que si, que é un proxecto complicado. Vostede falaba de moito tempo. 
Como comprenderá vostede non me pode citar ás cinco da tarde para que  hoxe eu 
veña agora ás doce da mañán, pedindo permiso no traballo. 
 Se vostede ten a deferencia de deixarme ver o expediente como é debido, 
asesorarme legalmente porque evidentemente eu non me vou coller as mans co que 
vostede diga. Non está dentro da legalidade 
O alcalde indica: Bueno, vamos a ver, vostede ten que consultar co seu partido 
sempre. É evidente que vostede fai o que lle manden. Díxoo vostede, teñoo aquí. 
Don José David Gomez Brandariz responde: Dixen que me vou a asesorar pero non 
dixen con quen. 
O alcalde di: Se abstuvo el PP.O que el alcalde calificou de curioso, al decir el 
portavoz que seguía órdenes del partido.Eso dixo vostede. 
Está na acta. Vostede se acorda da moción do Alvia? Cando estaban aquí os pais do 
rapaz que morriu no accidente? 
O alcalde e o concelleiro falan o mesmo tempo . 
O alcalde continua: Xa que se vai a asesorar asegúrese de que o presidente do 
parlamento, que foi o presidente da Deputación, levantou reparos dese tipo, así 
deles.Digoo porque como se vai asesorar legalmente con esas persoas. É o mesmo 
que está facendo vostede, intentando entorpecer e buscando calquer tipo de resquicio 
legal para denunciar ó grupo de goberno por iso se abstén. 
Por iso o fixo no campo de fútbol, vostede se abstivo. Había algún problema no campo 
de fútbol? Había algún informe ou algo? Nada. 
Agora volve a facer o mesmo, pero eso, a vostedes, vaille pasar responsabilidades 
porque se vai recoñecer polos veciños. 
Me parece moi ben, vostede consulte con quen queira, mire se legalmente. Nós 
estamos para gobernar, non para buscar problemas nin ós veciños, nin ó goberno. 
É evidente que a oposición pódese facer de moitas maneiras. Vostede adoptou a peor 
de todas, intentar entorpecer todo o que pode ser a labor do goberno, non buscar unha 
oposición constructiva. Está no seu dereito, pode facer o que lle dé a gana. Agora, a 
súa oposición é nociva. Esta é a proba máis palpable. 
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Temos que deixalo encima da mesa e esperar a que vostede consulte, a que vostede 
mire, e igual dentro de dous meses cando  a vostede lle pareza o edificio non estará 
construido. Vostede di que nós esperamos e vostede quere esperar máis. Para qué. 
Xa sabemos  para qué. E non vai a engañar aos veciños, como non nós engaña a nós. 
Xa sabemos o que quere consultar cos seus asesores, vostede consulte cos seus 
asesores, son diferentes interpretacións. 
Alá vostede, se quere ir aos xulgados, que por certo, últimamente o seu partido está 
puf, sigue a linea que lle mandan, é evidente. 
A min o que me importa é que é un proxecto largamente esperado que o goberno con 
fondos propios vai a facer e vostede fale de que vai consultar cos seus asesores, ver 
se é legal se non é legal. Pero que está vostede insinuando aquí? Que nós 
cometemos alguhna ilegalidade? Que o grupo de goberno comete algunha 
ilegalidade? Non home, non, son diferencias de criterio. Que non pasa nada a non ser 
que vostede quérao levar ao xulgado para que o xuiz, calquer xuiz lle pareza pois que 
mira, que non está ben o papel x.  
Está no seu dereito. Ese tipo de cousas veñen sucedendo fai tempo: campo de fútbol 
obras do POS…Despois vai vostede a mirar cos seus asesores: mira , todos estes 
papeis están ben firmados?ou é que o alcale, o grupo de goberno se engañou? 
O que non pode empañar a súa actitude é que para nós é un dia moi especial, é un 
día de celebración y mire, dígolle a verdade, despois non sei se tomaremos un pouco 
de champán. Porque esa obra que nos levou tanto tempo ,témolo falado entre nós, 
case é como un parto, sabe,e hoxe que debería ser de celebración. Nada mais, é un 
día de celebración e non lle temos medo a o que vostede poda facer, amenazar,etc. É 
o seu problema, non é o noso. 
Don José David Gomez Brandariz responde: Se me permite 
O alcalde:Non sei porque xa falou 
O alcalde pregunta: Votos a favor? 
Falan os dous a vez. O alcalde lle di que non pode falar porque non está no uso da 
palabra.O alcalde volve a preguntar polo sentido do voto dos concelleiros. 
Don José David Gomez Brandariz solicita o uso da palabra 
Tras unha discusión o alcalde lle cede a palabra. 
Don José David Gomez Brandariz di: Podo facer a oposición que estime oportuna, non 
é vostede o máis indicado. 
Esta claro que non foi capaz de facer o tanatorio no tempo que leva de alcalde a pesar 
de que leva moito tempo. E agora, a última hora, como ten que facelo, se lle ocurre 
convocar un pleno extraordinario a pesar dos informes técnicos. Por min non hai 
ningún problema, lle volvo a decir. Se vostede se fai cargo , ou se fai responsable de 
tódalas estas decisións, eu non teño ningún problema en apoialo. 
Vostede que presume de tanta claridade, de tanta historia, sigo esperando pola 
información do contrato do servizo da auga 
O alcalde di: Este é un pleno extraordinario, co cal, olvídese: 
Don José David Gomez Brandariz responde: Pero consta o do Alvia, e máis consta o 
de o campo de fútbol e consta o que vostede queira,non? 
O alcalde di: Deíxame falar? 
O concelleiro contesta: Sí ,claro 
O alcalde sinala: Gracias, gracias sr. Portavoz. Eso é o que vostede Entende por 
democracia.  
Vostede está aí porque lle puxeron aí os veciños, eh. Eu estou aquí ordenando o 
debate porque para eso me puxeron os veciños. 
Rogaríalle por educación que me deixe a mín ordenar o debate. 
Vostede pode falar, aquí nunca se lle corta a palabra. 
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O alcalde e o concelleiro falan o mesmo tempo. 
O alcalde continua: Vostede non é o que ten que acabar o debate. Pois entón, 
acabouse.  
Non vaia a intentar contestar o que eu vou a decir para que non teñamos a discusión 
que tivemos antes. E por deferencia, antes deixeille falar, para que non vaia dicindo 
por aí que non lle deixamos falar.Non ensombrezaca un día como hoxe. 
Volvo a repetir os acordos que se toman son para cumplir e o alcalde cumple esos 
acordos. 
Non lle debo excusas, faltan oito meses para as eleccións, vostede leva en campaña 
desde fai tres anos. Para vostede os tres anos non deberían de contar. Vostede que 
cree? que no último ano o concello paralízase? Non gobernamos no último ano? 
A vostede o que lle molesta é facer este proxecto, facer este tanatorio e empezar o 1 
de xaneiro porque vostede xa tiña o titular, que non cumprimos o que prometemos. 
Pois sí cumprimos o que prometemos, sen o seu apoio, eh, que quede claro, eso que 
quede claro. 
Volvo a repetir, como non fixemos ou vamos a facer o campo de fútbol co seu apoio. 
É o grupo de goberno quen o quere facer, vostede non. 
Agora queren consultar, denunciarnos tamén? Fágao vostede, pero vólvolle a repetir, 
para nós é un gran día. Cando acabemos aquí, vámolo celebrar, porque é un servizo 
máis que este goberno lle vai prestar os seus veciños, volvo a repetir, sen o seu apoio. 
Ten as responsabilidades que ten. A nosa é gobernar, que é o que estamos facendo a 
súa é facer oposición e non a está facendo, está facendo outra cousa, moito peor e 
moi diferente. É a súa responsabilidade. 
Ben.Acabouse.Votos a favor? votos en contra?  Abstencións?. 
Sometido o tema á consideración do Pleno acórdase por sete votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero,dona Yolanda Mourelle Gonzalez, 
don Germán Pérez Freire, dona María Pilar Garcia Garcia, 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. 
Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as catorce  
horas  e  trece 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. 
 


