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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 7/2020, DO DIA 24 DE 
SETEMBRO DE 2020 

 
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e vinte minutos do 
xoves dia 24 de setembro de 2020, previa convocatoria de sesión ordinaria realizada pola 
Alcaldía mediante Resolución de 21 do mesmo mes, reúnese a Xunta Veciñal, baixo a 
Presidencia do Alcalde-Pedáneo, D. Marcos Castro González, asistindo os seguintes 
vocais: 
 
Dª. Patricia Otero Carrera  PSdeG – PSOE  
D. José González Domínguez PSdeG – PSOE 
Dª. Antía González Fernández PSdeG – PSOE 
D. Manuel Costas Costas  PSdeG – PSOE  
 
Asiste á sesión, en calidade de secretaria da Corporación, Dª. Patricia Alvarellos Leis. 
 
O obxecto da sesión é o tratamento e resolución dos seguintes puntos da 

ORDE DO DÍA 

 
I. PARTE RESOLUTIVA: 
 

1. Acta anterior: 
- Núm. 6/2020, do 27 de agosto de 2020. 

2. Proposta da Alcaldía de levantamento do reparo suspensivo para o pago 
de principal da factura núm. Emit-001544 de 17.12.2018 por un importe total 
conxunto de 168.358,19 € (Auto núm. 44/2020 ditado o 26.07.2020 polo 
Xulgado Contencioso-Admvo. nº 2 de Vigo no P.O. 136/2020, promovido 
por “Calixto Escariz, S.L.U.”). 

3. Concesión da distinción “X mazá de ouro da ELM de Bembrive” de 2020. 
 
II. PARTE DE CONTROL: 
  

4.    Resolucións da alcaldía – pedanía.  
5.    Rogos e preguntas. 
 

--------------------------------------------- 
 
Ábrese a sesión polo Sr. Alcalde Pedáneo á hora arriba indicada. 
 

Acto seguido, procédese ao tratamento dos puntos da ORDE DO DÍA: 

 
1. Acta anterior:  Núm. 6/2020, do 27 de agosto de 2020. 

 

Sometida á consideración da Xunta Veciñal o borrador da acta da sesión citada, distribuida 
coa convocatoria desta sesión, e ao non producirse intervencións, declárase aprobada por 
unanimidade dos asistentes. 



 

Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 7/2020, do 24.09.2020 
 

R.E.L.G. n.º 2000/1    CIF: P-3600009-I      Praza Mosteiro, 1 – 36313 Bembrive (Vigo)      Telf.: 986 42 31 48 – Fax: 986 49 41 45     e-mail: elmbembrive@gmail.com  

2

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

 
 

2. Proposta da Alcaldía de levantamento do reparo suspensivo para o pago 
de principal da factura núm. Emit-001544 de 17.12.2018 por un importe total 
conxunto de 168.358,19 € (Auto núm. 44/2020 ditado o 26.07.2020 polo 
Xulgado Contencioso-Admvo. nº 2 de Vigo no P.O. 136/2020, promovido 
por “Calixto Escariz, S.L.U.”). 

 
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de data 21.09.2020, co seguinte contido:  
 
“En relación ao expediente de pago da factura núm. Emit- 001544 de 17.12.2018 
(Xustificante de gasto núm. 2019 66-040) incluído na relación de xustificantes de gasto 
núm. 2020 30 por un importe total conxunto de 168.358,19 €, emítese proposta en base aos 
seguintes 
 
ANTECEDENTES DE FEITO 
 
PRIMEIRO. – Vista a necesidade de pago da factura incluída na relación de xustificantes de 
gasto núm. 2020 30 por importe total de 168.358,19 €. 
 
SEGUNDO. - Que o 21 de setembro de 2020 emitiuse informe por parte da secretaria-
interventora interpoñendo reparo suspensivo por carecer de consignación orzamentaria a 
nivel de vinculación xurídica dos créditos (Área de gasto/Capítulo), que obra no expediente. 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
 
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais - TRLRFL-.  
- RD 424/2017do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas 
entidades do Sector Público Local. 
- Lei Orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas. 
 
Por elo, visto o informe da secretaria-interventora de data 21 de setembro de 2020 que obra 
no expediente, dispoño que pase este para o seu debate e aprobación na vindeira sesión 
da Xunta Veciñal que se celebre, coa seguinte: 
 
PROPOSTA DE ACORDO 
 
PRIMEIRO. – Levantar o reparo suspensivo da Secretaria-Interventora derivado da 
insuficiencia de crédito adecuado para aboar o referido gasto pola cantidade de 169.358,19 
€. 
 
SEGUNDO. – Levantar a suspensión da tramitación do expediente esixida polo artigo 216 
do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais.  
 
TERCEIRO.- Aprobar a factura incluída na relación de xustificantes de gasto núm. 2020 30. 
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CUARTO.- Ordenar o pago de inmediato da totalidade das facturas con cargo á conta non 
orzamentaria de “Pagos pendentes de aplicación” (conta 40001 non presupostaria) en tanto 
non se dispoña do crédito no orzamento da Entidade e unha vez aprobada a modificación 
de crédito que proceda aplicar os pagos realizados ao Orzamento saldando a conta 555. 
 
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.” 
 

.................................................... 
 
Conclusións do Informe de Intervención do 21.09.2020, no que se interpón reparo: 
 
- Non existe crédito para atender ao gasto expresado que consta na Relación de 
Xustificantes de Gasto 2020/30 por 168.358,19 €, e se formula reparo por tal motivo e se 
advirte da improcedencia do seu pago. 
 
- Estes gastos xerarán un incremento da necesidade de financiación aos efectos da Lei 
Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade 
Financeira (LOEOSF). 
 
- Os ordenadores de gastos e pagos serán persoalmente responsables de todo gasto que 
autoricen e de toda obligación que recoñezan, liquiden ou paguen sen crédito suficiente, 
como ocorre neste caso. 
 
A realización de gastos sen consignación presupostaria pode dar lugar, en caso de 
ocasionar un prexuízo aos fondos públicos, á esixencia de responsabilidade contable e, 
ademáis, ser constitutiva de una infracción mui grave en materia de xestión económico-
presupostaria, de acordó co previsto no artigo 28 da LTAIPBG.   

 
5.- Carácter e efectos dos reparos formulados: 
Como consecuencia de todo o anteriormente exposto, procede formular reparo suspensivo, 
conforme ao disposto nos artigos 216.2.a) do Texto Refundido da Lei Reguladora de 
Facendas Locais, por insuficiencia de crédito, que da lugar a nulidade do acto 
administrativo, en virtude do artigo 39.1 da LCSP que remite ao art. 47.1.e) da Lei 39/2015, 
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común (LPACAP) e art. 39.2 da LCSP.  
 
O citado reparo ten carácter suspensivo e corresponde á Xunta Veciñal resolver a 
discrepancia de conformidade cos artigos 217.2.a) do TRLRFL e 15.2.a) do Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno nas 
entidades do Sector Público Local. 
 
Non se producen máis intervencións. 
 
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos cinco 
membros presentes (do Sr. Alcalde e dos vocais, Sra. Otero Carrera, Sr. González 
Domínguez, Sra. González Fernández e Sr. Costas Costas), acórdase aprobar a proposta 
tal como quedou anteriormente transcrita. 
 
 
 



 

Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 7/2020, do 24.09.2020 
 

R.E.L.G. n.º 2000/1    CIF: P-3600009-I      Praza Mosteiro, 1 – 36313 Bembrive (Vigo)      Telf.: 986 42 31 48 – Fax: 986 49 41 45     e-mail: elmbembrive@gmail.com  

4

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

3. Concesión da distinción “X mazá de ouro da ELM de Bembrive” de 2020. 
 
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de data 24.08.2020, co seguinte contido:  
 
“Este é o décimo ano consecutivo que a Entidade Local Menor de Bembrive concede a 
MAZÁ DE OURO de acordo ao regulamento aprobado pola Xunta Veciñal o 23 de 
novembro de 2011, que convalidou o acordo do 28.09.2011 na que se outorgaba o primeiro 
galardón. 
 
Por Decreto de Alcaldía-Pedanía ponse en marcha o proceso facendo as seguintes 
dilixencias: 
 
1º.- Convocar a todos os membros da Xunta Veciñal, así como os representantes dos 
colectivos veciñais que colaboran na XXII edición da Festa da Sidra para que fixeran as 
súas propostas, ben personais ou en nome de distintas asociacións. 
 
2º.- Valorar de xeito conxunto as propostas recibidas. 
 
3º.- Recabar información sobre a proposta recibida, tendo en conta especialmente a do 
colectivo que fixo a proposta, pois xa traballaran na súa argumentación.  
 
Concorren os seguintes argumentos: 
 

1. Existe constancia testemuñal da actividade dende 1915, polo tanto unha existencia 
centenaria. 

2. Por superar con enteireza e valor os anos de inactividade debido ao estalido da 
guerra civil volvendo a rexurdir, reformando o edificio e constituíndo a denominada 
“Sociedade de educación e descanso”, volvendo a unir á veciñanza coa finalidade 
de potenciar a cultura. 

3. Por acoller no edificio sede da Entidade Local Menor, ao longo dos anos, diferentes 
agrupacións e actividades como proxeccións de cine, xogos sociais, bailes de 
Entroido e Nadal, e incluso o clube “Cultural Deportiva Bembrive de Fútbol”. 

4. No ano 1981 inscribíronse no Rexistro Civil como “Sociedade Cultural Deportiva e 
Recreativa Helios de Bembrive”, iniciando así unha gran labor co traballo a prol da 
cultura da parroquia e potenciando o folclore galego, reunindo aos rapaces novos de 
Bembrive para iniciarse na arte da gaita galega e no baile, creándose así o grupo 
“Os rapaciños de Bembrive”. 

5. No ano 1996 a Sociedade “Helios” cambia de sede e pasa a ocupar o local situado 
no lugar da Ponte, de titularidade do Concello de Vigo, donde se crean a maioría 
das agrupacións existentes: 

- Coral Helios 
- Banda de gaitas “Charamuscas” 
- Grupo de baile tradicional “Helios” 
- Grupo de panderetas “Aviñadoira” 
- Grupo de gaitas “Cans de palleiro” 
- Grupo de acordeóns “Helios” 
- Grupo “Folk de coiro” 
- Grupo de teatro “Helios” 
- Grupo de baile moderno 
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Tamén acolle diferentes actividades como: baile de salón, taichi, pilates, zumba, ximnasia, 
cursos de gaita e percusión, pintura, cursos de música, cursos de acordeóns e piano… 
  

6. Por gozar dun recoñecido nivel, xa que se atopa entre os mellores centros culturais 
de Vigo en actividades e actos, por amosar a gran calidade dos seus grupos e por 
contar ademáis cun dos mellores auditorios do municipio. 

7. Por ser posuidora do galardón de “VIGUESA DISTINGUIDA” no ano 2010. 
8. Polo seu gran compromiso coa cultura, formación da mocidade e de persoas 

maiores en diversas actividades, e tamén pola gran difusión do nome de Bembrive 
que fan os grupos integrantes ao longo da nosa comunidade como a actuación no 
festival de Ortigueira, a nivel nacional como o festival Intercéltico de Avilés e outros 
a nivel internacional como actuación en Portugal e no festival de Guingamp en 
Francia. 

9. Trátase dunha Asociación con máis de cen anos de vida e punto neurálxico da 
parroquia en actividades e fomento da cultura. 

 
Por todo iso, propoñemos para a concesión da “X MAZÁ DE OURO DA ENTIDADE LOCAL 
MENOR DE BEMBRIVE 2020” Á “SOCIEDADE CULTURAL, DEPORTIVA E RECREATIVA 
HELIOS DE BEMBRIVE”. 
 

.................................................... 
 
O expediente conta con informe da Secretaría Intervención emitido o 04.09.2020. 
 
Non se producen máis intervencións. 
 
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos cinco 
membros presentes (do Sr. Alcalde e dos vocais, Sra. Otero Carrera, Sr. González 
Domínguez, Sra. González Fernández e Sr. Costas Costas), acórdase aprobar a proposta 
tal como quedou anteriormente transcrita. 
 
 
II. PARTE DE CONTROL: 
 

 
4. Resolucións da alcaldía – pedanía. 

 
De conformidade ao recollido nos art. 22.2 da Lei 7/1985 e art. 42 do RD 2568/1986 polo que se 
aproba o ROF, pola Presidencia dase conta da relación das resolucións adoptadas pola mesma 
dende a convocatoria da sesión do 27.08.2020 ata a desta, e que estiveron á disposición dos 
Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta sesión: 
 
078 25/08/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 13 

xustificantes de gasto, nº 27/2020 (varios submin. e servizos do 2020), e orde 
de recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte. 
bruto de 2.046,36 €. 

 
079 25/08/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 11 

xustificantes de gasto, nº 28/2020 (varios submin. e servizos), e orde de 
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recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte. 
íntegro de 1.875,29 €. 

 
080 01/09/2020 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por 

asistencia a dúas sesións da Xunta Veciñal en agosto 2020, por impte. bruto 
total de 2.700 €. 

 
081 01/09/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 

traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de agosto, por 4.958,58 
€ (importe neto). 

 
082 01/09/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 

membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes ao 
mes de agosto, por 2.299,05 € (impte. neto). 

 
083 03/09/2020 Orde de pago por sentenza 8/2020 do TSXG desestimando recurso de 

apelación, no P.O. 4/17 do C-A 1 de Vigo, promovido por Jarma S.L., 
condenando ao pago do impte. de 102.179,27 € en concepto de principal. 

 
084 17/09/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e 

aprobar relación de 1 xustificante de gasto, nº 29/2020 (subministro de caixas 
de sidra), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu 
pago, por impte. bruto de 17.908,20 €. 

 
085 17/09/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e 

aprobar relación de 1 xustificante de gasto, nº 31/2020 (subministro de caixas 
de sidra), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu 
pago, por impte. bruto de 14.632,31 €. 

 

086 21/09/2020 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 24.09.2020 (7 
asuntos). 

 
 

5. Rogos e preguntas. 
 
Non se formulan. 
 
 
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.36 h. do 
día indicado de todo o cal, como secretaria, dou fe. 
 
 

Vº e pr. do Alcalde Pedáneo,    A Secretaria Interventora,  
 

 
 

Asdo. Marcos Castro González   Asdo. Patricia Alvarellos Leis 


