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Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 10/2022, do 27.10.2022 
 

 

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 10/2022, DO DIA 27 
DE OUTUBRO DE 2022 

 
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e vinte e doce 
minutos do xoves día 27 de outubro de 2022, previa convocatoria de sesión 
ordinaria realizada pola Alcaldía mediante Resolución de 24 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, 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. 9/2022, do 29 de setembro de 2022. 

2. Expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos núm. 6/2022 
por importe total de 223,20 €. 

3. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento de reparo suspensivo 
da Intervención, da factura de “AOS Policarpo Sanz 17 SLP” da 
relación de Xustificantes de Gasto núm. 2022 34 polo importe de 
2.964,50 €, quedando supeditado a súa aprobación, recoñecemento da 
obriga e posterior pago á entrada en vigor da modificación 
orzamentaria núm. 4/2022, expte 44/2021. 

4. Proposta da Alcaldía-Pedanía para a contratación de obras de 
adaptación de asadores nos parques do Pouso e do Galleiro para o 
seu uso en épocas de alto risco de incendio, expte 42/2022. 
 

II. PARTE DE CONTROL: 
5. Resolucións da alcaldía – pedanía. 
6. Rogos e preguntas. 

 
--------------------------------------------- 
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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

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. 9/2022, do 29 de setembro de 2022. 
 
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. 
 
 

2. Expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos núm. 6/2022 
por importe total de 223,20 €. 

 
O Alcalde dá conta da proposta do 24.10.2022 co seguinte contido: 
 
“En relación co expediente de aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos 
número 6/2022, emito a seguinte proposta, con base aos seguintes, 
 
ANTECEDENTES DE FEITO 
 
PRIMEIRO. - Que mediante providencia de Alcaldía-Pedanía de 24 de Outubro de 2022 
viuse a necesidade de aprobar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. 
 
SEGUNDO. – Que con data 24 de outubro de 2022 emitiuse informe de reparo por parte da 
secretaria-interventora, que obra no expediente,polo trámite dunha factura e gasto do 
exercicio anterior sen o preceptivo trámite orzamentario. 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
 

- Artigos 163, 169.3, 173.5, 176 a 179 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais (TRLRFL). 

- Artigos 25.1, 26.1, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, que desenvolve o 
Capítulo primeiro do Título sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora 
das Facendas Locais (TRLRFL). 

 
 
Por isto, visto o informe da secretaria-interventora incorporado no expediente, dispoño que 
pase o presente expediente para o seu debate e aprobación na vindeira sesión ordinaria da 
Xunta Veciñal que se celebre, coa seguinte: 
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PROPOSTA DE ACORDO 
PRIMEIRO. - Tomar conta das observacións feitas pola secretaria-interventora no seu 
informe de data 24 de outubro de 2022, que consta incorporado ao expediente, e levantar o 
reparo suspensivo incorporado ao expediente. 
 
SEGUNDO. – Esta Alcaldía proponlle á Xunta Veciñal que adopte, se procede, o seguinte 
ACORDO: 
 
Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos núm. 6/2022 a efectuar ao abeiro do 
artigo 60.2 do R.D. 500/1990, de 20 de abril, para o abono dunha factura que se integra na 
relación de xustificantes de gasto núm. 2022 36 por un importe total de 223,20 €, nos 
termos que se detallan a continuación: 
 

Facturas tramitadas no expediente de REC núm. 6/2022 
Nº Xustificante 

de Gasto 
Data factura Data 

rexistro 
Importe* (€) CIF Proveedor 

2022 66-275 21.09.2022 21.09.2022 223,20 36159415B 
Total 223,20 

 
* IVE incluido  
 
TERCEIRO. – Dispoñer, recoñecer e liquidar a obriga correspondente, ordear o pago e que 
pola Tesourería se proceda ao pagamento da factura correspondente ao recoñecemento 
extraxudicial de créditoc REC 6/2022. 
 
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.” 
 

.......................................................... 
No expediente consta informe da Secretaría Intervención, emitido o 24.10.2022, 
cuxas conclusións son as seguintes: 
Primeira. – A prestación amparada na factura incluída no presente expediente foi obxecto 
dunha contratación irregular, na medida en que foi adquirida sen control previo por parte da 
Intervención desta Entidade e, polo tanto, sen contar con crédito orzamentario no momento 
de realizar o encargo das prestacións correspondentes e cunha ausencia total do 
procedemento, o que supón, conforme ao disposto na normativa sobre contratación, a 
nulidade absoluta ou de pleno dereito da relación negocial entre a Entidade Local Menor 
de Bembrive e as persoas ou entidades prestadoras dos servizos de referencia, sen 
prexuízo das responsabilidades que puidesen  derivarse das citadas actuacións. 
 
Como consecuencia de todo o anterior, procede fiscalizar desfavorablemente e formular 
reparo suspensivo ao gasto incluido na relación de facturas 2022/036 para o 
recoñecemento extraxudicial núm. 6/2022, conforme ao disposto nos artigos 216.2 a) e c) 
do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, por insuficiencia de crédito e 
omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais, que dan lugar a nulidade do acto 
administrativo, en virtude do artigo 39, apartados 1 e 2, da LCSP que remite ao art. 47 da 
Lei 39/2015 (LPACAP), por carecer de crédito orzamentario e prescindir total e 
absolutamente do procedemento legalmente establecido.  
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O citado reparo ten carácter suspensivo e deberá ser resolto pola Xunta Veciñal da ELM de 
Bembrive con carácter previo a aprobación da citada factura, de acordo co art. 217 do 
TRLRFL. 

Segunda. - En virtude do principio xeral do dereito según o cal ninguén pode enriquecerse 
en detrimento de outro, nace unha obligación ex lege, e a Administración ha de restituir o 
enriquecemento. Por tanto, o expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 
previsto no artigo 60.2 do RD 500/1990, que ven a dar resposta á situación administrativa 
que nos ocupa, preséntase como un instrumento de gasto para facer efectiva a liquidación 
prevista no apartado 1 do artigo 42 da LCSP, que trae causa da resolución dun expediente 
de revisión de oficio e a sua finalidade é evitar o enriquecemento inxusto da 
Administración, sen prexuízo, no seu caso, da esixencia de responsabilidades. 
 
A existencia do procedemento administrativo, neste caso de contratación e de execución 
orzamentaria, é una garantía de trato de igualdade aos proveedores, e de eficiencia e 
transparencia na xestión pública do gasto, ademáis dunha obriga legal. 
 
Terceira. - Toda vez que o procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito supón 
imputar ao orzamento corrente gastos realizados sen contar coa consignación 
orzamentaria correspondente, a sua utilización debe aplicarse con carácter excepcional, 
correspondendo a competencia para a adopción do acordo á Xunta Veciñal da ELM de 
Bembrive. 
 
Cuarta. - No expediente consta a factura correspondente, memoria do Alcalde-Pedáneo no 
que se expón brevemente as causas que impediron a tramitación da mesma, así como a 
súa dilixencia incorporada no documento, na que expresa a conformidade cos subministros 
realizados que se describen nos respectivos documentos, en canto a calidade, cantidade e 
prezo.  
 
Quinta. - Tendo en conta a situación descrita deben seguir adoitándose as medidas de 
xestión económica e orzamentarias precisas para evitar que se repita a circunstancia de ter 
facturas pendentes de aplicar, correspondentes a exercicios pechados para ser aprobadas 
no vindeiro ano. Así mesmo, deberán establecerse mecanismos de control do gasto no 
exercicio 2022 que garantan que este se execute previa comprobación da existencia de 
crédito axeitado e suficiente e da correcta realización das previsións de ingresos, xa que un 
dos principios esenciais da xestión do gasto público é o da preceptiva existencia de crédito 
con anterioridade á súa realización. As obrigacións da facenda local nacen aínda que non 
exista dotación orzamentaria agora ben, para que sexan esixibles e se proceda ao seu 
pago, en condicións normais, debe existir a correspondente consignación orzamentaria. 

Neste mesmo orde de ideas e tendo en conta actual coxuntura socio-económica é preciso 
advertir que a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira, no artigo 7.2 dispón que a xestión dos recursos públicos estará 
orientada pola eficacia, eficiencia, a economía e a calidade, a cuxo fin aplicaranse políticas 
de racionalización do gasto e de mellora da xestión do sector público. 

Sexta. - Según os datos contidos na base de datos de contabilidade da Entidade, na 
actualidade existen por diversos motivos alleos a esta Intervención un elevado número de 
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facturas de exercicios anteriores que se atopan pendentes de conformidade, tramitación, 
aprobación e posterior pago, e outras pagadas pendentes de aplicación ao orzamento. 
 
Esta forma de actuar supón unha vulneración sistemática do disposto no artigo 187 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRFL que establece a 
orde de prelación de pagos, de tal forma que á hora de realizar a expedición das ordes de 
pago, terán prioridade as obrigas contraídas nos exercicios anteriores que se atopan 
pendentes de pago e as que entraron con anterioridade no Rexistro desta Entidade, así 
como da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común, que recollen a necesidade 
de tramitar os expedientes por riguroso orde cronolóxico de incoación dos mesmos, 
determinada, cando se trata de expedientes administrativos de gasto, pola data de 
presentación da factura no rexistro correspondente. 
 
Sétima. - No orzamento vixente existe crédito adecuado e suficiente ao nivel de vinculación 
xurídica dos créditos establecido na Base 6ª de Execución dos orzamentos da Entidade 
Local Menor (Área de gasto / Capítulo) para facer fronte ás obrigas económicas derivadas 
das actuacións que motivan o presente expediente (artículo 31.2 RD 500/1990), sen 
prexuízo das repercusións orzamentarias que poden resultar desta imputación. 

Oitava. - Unha vez sexa, de ser o caso, adoptado o acordo polo órgano competente, 
remitirase á Intervención, procedéndose nese momento a efectuar a toma de razón deste. 

Novena. - O presente informe constará e formará parte do informe que sobre a liquidación 
do orzamento do presente exercicio debe emitir a Intervención en aplicación do artigo 191.3 
do TRLRFL e incorporárase, adicionalmente, ao expediente que sobre a Conta Xeral debe 
formar e redactar esta Intervención en aplicación do artigo 212.2 da normativa 
anteriormente citada. 

.......................................................... 
Non se producen intervencións. 
 
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos 
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. 
 
 
 

3. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento de reparo suspensivo da 
Intervención, da factura de “AOS Policarpo Sanz 17 SLP” da relación de 
Xustificantes de Gasto núm. 2022 34 polo importe de 2.964,50 €, 
quedando supeditado a súa aprobación, recoñecemento da obriga e 
posterior pago á entrada en vigor da modificación orzamentaria núm. 
4/2022, expte 44/2021. 
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O Alcalde dá conta da proposta do 24.10.2022 co seguinte contido: 
 
“En relación ao expediente de pagamento dunha factura incluída na relación de 
xustificantes de gasto núm. 2022 34 por un importe de 2.965,50 €, emítese proposta 
en base aos seguintes 
 
ANTECEDENTES DE FEITO 
 
PRIMEIRO. – Vista a necesidade de pagamento da antedita factura incluída na 
relación de xustificantes de gasto núm. 2022 34 correspondente ao xustificante de 
gasto que a continuación se enumera por un importe total de 2.965,50 € emitido por 
“AOS POLICARPO SANZ 17 SLP” en concepto de “asesoramento jurídico (…).”  
 

Núm. fra. Data fra. Data rexistro Núm. Xust. Gto Terceiro Importe (€) * 
10133 01.08.22 01.08.2022 2022 66000221 B27824895 2.965,50 

TOTAL 2.965,50 
 
*IVE incluido 
 
SEGUNDO. - Que o 19 de outubro de 2022 emitiuse informe por parte da 
secretaria-interventora interpoñendo reparo suspensivo por carecer de consignación 
orzamentaria na bolsa de vinculación xurídica correspondente e por omisión no 
expediente de requisitos ou trámites esenciais. 
 
 
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. 
- RD 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo primeiro do Título 
sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en 
materia de orzamentos. 
- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se 
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febrero de 2014 (LCSP, no 
sucesivo). 
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas (LPAC, en posteriores citas). 
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Por elo, visto o informe da secretaria-interventora de data 19 de outubro de 2022 
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 interposto pola Secretaria-Interventora, 
tendo en conta que para a aprobación do citado gasto incluído na relación de 
Xustificantes de gasto 2022 34 adxunta, polo total expresado de 2.965,50 euros 
(IVE incluido), e posterior recoñecemento da obriga e orden de pago deberá 
aprobarse definitivamente e entrar en vigor a modificación de crédito 
correspondente. 
 
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.” 
 

.......................................................... 
No expediente consta informe da Secretaría Intervención, emitido o 19.10.2022, 
cuxas conclusións son as seguintes: 
 
- As Entidades do Sector Público non poden contratar verbalmente (art. 37 da LCSP), coa 

excepción da tramitación de emerxencia.  
- O expediente de contratación en contratos menores, previsto no art. 118, non se pode 

utilizar cando a prestación pretendida excede dun ano (art. 29.8 LCSP). 
- Os contratos de servizos están vinculados a un resultado, e non uns servizos 

desconectados dese resultado, como é a prestación xenérica de asesoramento xurídico 
fiscal. 

- Os servizos obxecto da presente fiscalización son funcións reservadas a funcionarios, o 
que contravén o art. 17.2 da LCSP. 

 
A) Carácter e efectos do reparo formulado: 

 
Como consecuencia de todo o anteriormente exposto, procede fiscalizar desfavorablemente 
e formular reparo suspensivo, conforme ao disposto nos artigos 216 a) e c) do Texto 
Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais (TRLRFL), aprobado por Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, pola carencia de crédito e omisión no expediente de 
requisitos ou trámites esenciais que dan lugar a nulidade do acto administrativo, en virtude 
do artigo 39.1 da LCSP que remite ao art. 47 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común (LPACAP) e art. 39.2 b) da LCSP por prescindir total 
e absolutamente do procedemento legalmente establecido (apartado 1, letra e) para 
concertar o contrato en cuestión, que tivo como resultado a elusión dos requisitos de 
publicidade, procedemento e forma de adxudicación que corresponde. Por tanto, debiu 
considerarse un só expediente de contratación, non susceptible de ser tratado como 
contrato menor. 
 
En efecto, as causas que figuran no expediente como determinantes da nulidade de pleno 
dereito do contrato é carecer de consignación orzamentaria e prescindir total e 
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absolutamente do procedemento legalmente establecido para contratar, ao 
instrumentalizarse como contratos menores (art. 131.3 da LCSP) o que debeu ser un 
contrato sometido ás esixencias de publicidade e concorrencia, consecuencia dun 
fraccionamento indebido do obxecto do contrato, infrinxindo o artigo 99 do citado texto 
normativo.  
 
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. 

 
Por tanto, dáse conta do presente reparo ao órgano da Entidade Local correspondente 
(Xunta Veciñal) para que adopte as decisións que procedan en relación coa normativa 
exposta.  
 
Posto que se trata dun servizo de prestación continuada, as consideracións desfavorables 
expostas, serán extentivas, en tanto se manteñan as mesmas circunstancias, ás sucesivas 
facturas que se emitan pola mesma empresa e conceptos e sean propostos para a súa 
aprobación con cargo ao Orzamento da ELM de Bembrive. 
 
Lémbrase que, á vista do tenor literal do precepto 28 da LTAIPBG 19/2013, constitúen 
infraccións moi graves “Os compromisos de gastos, recoñecemento de obrigacións e 
ordenación de pagos sen crédito suficiente para realizalos ou con infracción do disposto na 
Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, ou na de Orzamentos ou outra 
normativa orzamentaria que sexa aplicable e a omisión do trámite de intervención previa 
dos gastos, obrigacións ou pagos, cando esta resulte preceptiva ou do procedemento de 
resolución de discrepancias fronte aos reparos suspensivos da intervención, regulado na 
normativa orzamentaria”, que neste caso afectará ao órgano que determine a continuación 
do procedemento, sen agardar a que se leve a cabo o procedemento descrito nos artigos 
12 e 15 do RD 424/2017.  
 
Por último, compre sinalar que anualmente darase conta destes informes contrarios aos 
reparos á Xunta Veciñal, con motivo da liquidación do orzamento, e ao Tribunal de Contas 
e, no seu caso, ao órgano de control externo da Comunidade Autónoma, con motivo da 
aprobación da Conta Xeral, por mandato dos apartados 6 e 7 do art. 15 RD 424/2017. 
 
O presente informe emítese no exercicio do control de gastos e ingresos atribuído a esta 
Intervención, sen prexuízo doutro criterio mellor fundado en Dereito. 

.......................................................... 
Non se producen intervencións. 
 
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos 
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. 
 
 



9 
 
 

Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 10/2022, do 27.10.2022 
 

 

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

 
4.- Proposta da Alcaldía-Pedanía para a contratación de obras de adaptación 
de asadores nos parques do Pouso e do Galleiro para o seu uso en épocas de 
alto risco de incendio, expte 42/2022. 
 
O Alcalde dá conta da proposta do 21.10.2022 co seguinte contido: 
 
OBRAS PARA A ADAPTACIÓN DE ASADORES NOS PARQUES DO POUSO E DO 
GALLEIRO PARA O SEU USO EN ÉPOCAS DE ALTO RISCO DE INCENDIO  
 
Expediente 42/2022 
 
Nos últimos anos, a raíz da entrada en vigor da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e 
defensa contra os incendios forestais, existe unha crecente demanda por parte dos 
concellos relativa á autorización excepcional do uso do lume en áreas recreativas na época 
estival que se contempla no artigo 36.4. da dita Lei. 
 
Esta Alcaldía, considerando a alta demanda existente por parte da veciñanza e demáis 
poboación para uso de asadores nos montes de Bembrive na tempada de alto risco de 
lumes, e xa que ningún deles reúne as condicións axeitadas para cumprir os requisitos 
establecidos pola Consellería do Medio Rural, desexa solicitar autorización extraordinaria 
que se establece no artigo 36.4. da Lei 3/2007 para as áreas recreativas dos parques do 
Pouso e do Galleiro, localizadas nos montes de Utilidade Pública núm. 563 “San Cibrán, 
Aradas e outros”, co fin de que se poida facer uso do lume na preparación de alimentos en 
época de alto risco de incendio. 
 
Para elo dispón dunha memoria técnica xustificativa con propostas de actuación sobre a 
dita área recreativa e un orzamento dos custos asociados. 
 
O Concello de Vigo, no cal se localiza a parroquia de Bembrive, está declarado como zona 
de alto risco de incendios forestais pola Orde do 18 de abril do 2007 pola que se zonifica o 
territorio con base no risco espacial de incendio forestal. 
As áreas recreativas están localizadas en terreo forestal. 
 
O artigo 36 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais, prohibe o 
uso do lume con carácter xeral nas zonas agrícolas, forestais e de influencia forestal na 
época de alto risco ou cando o IRDI sexa moi alto ou extremo. 
 
As áreas recreativas que están en zona de alto risco de incendio poden ser autorizadas con 
carácter excepcional pola consellería con competencias en materia forestal, sempre que 
conten cos requisitos, instalacións e equipamentos específicos que se sinalen 
regulamentariamente. 
 
A día de hoxe non existe o desenvolvemento regulamentario previsto no artigo 36.4 da Lei 
3/2007, non obstante, a falta de desenvolvemento regulamentario non debe obstaculizar a 
facultade de autorización. 
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Tendo en conta que as obras de acondicionamento da área recreativa non están 
executadas, condicionarase a resolución de autorización ao cumprimento dunhas 
condicións técnicas establecidas pola Dirección Xeral de Ordenación Forestal e dirixidas a 
minimizar o risco de inicio e propagación de incendios forestais. 
 
Polo exposto, proponse á Xunta Veciñal que tome o seguinte acordo:  
 
Incoar expediente para a contratación de obras necesarias para reforma e adaptación de 
asadores dos parques / áreas recreativas do Pouso e do Galleiro que permitan a súa 
utilización en época de alto risco de incendios, co emprego do lume na preparación de 
alimentos nas edificacións habilitadas ao efecto. 
 
Solicitar as autorizacións precisas para a execución das actuacións. 
 
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.  

 
Non se producen intervencións. 
 
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos 
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: 
 

5. 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 29.09.2022 ata a desta, e que estiveron á 
disposición dos Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta sesión: 

091 30.09.2022 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de 
expte. e aprobar relación de 1 xustif. de gasto, nº 30/2022 (servizo de 
Campamento de verán), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para o seu pago, por impte. bruto de 16.242,90 €. 

092 30.09.2022 Autorización para uso de vías do monte público da ELM de Bembrive, 
para celebrar actividade deportiva de ciclismo “Cinturón Verde BTT” o 
09.10.2022. 

093 04.10.2022 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas do 
persoal laboral, funcionario e dos membros da Xunta Veciñal con 
dedicación, relativas ao mes de setembro, por 7.536,44 € (impte. neto). 
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094 06.10.2022 Aprobación das xustificacións realizadas por 5 Asociacións en relación 
ás subvencións directas outorgadas, recoñecemento da obriga e orde 
de pago, por importe total de 11.200 €, expte 37/2022.  

095 18.10.2022 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de 
expte. e aprobar relación de 1 xustif. de gasto, nº 33/2022 (subministro 
para Festa da Sidra), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para o seu pago, por impte. bruto de 816,75 €. 

096 18.10.2022 Aprobación de relación de 1 xustif. de gasto, nº 31/2022 (servizo da 
Mancom. Montes de Vigo por roza de pistas forestais xuño-ago.2022), e 
orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para o seu pago, por 
impte. bruto de 8.179,60 €. 

097 19.10.2022 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de 
expte. e aprobar relación de 1 xustif. de gasto, nº 32/2022 (servizo VI 
Trofeo ELMB de ciclismo), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para o seu pago, por impte. bruto de 2.813,25 €. 

098 24.10.2022 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 27.10.2022 
(6 asuntos). 

 
6. Rogos e preguntas. 

 
Non se formulan. 
 
O Alcalde Pedáneo informa das seguintes actividades: 
 
- O luns farase a Andaina nocturna, organizada pola ANPA do Colexio Mosteiro. 
- Xa están cos preparativos da Carreira Solidaria “Manuel Dalmeida” do 26 de 

novembro para a recollida de alimentos, con magosto e chouripán. 
- Está en marcha o Certame de Rondallas, previsto para o próximo 11 de 

decembro, anunciando novidades, sobre todo no horario, ao estar valorando que 
se comece sobre as 12 da mañá para non estar de noite ao frío. 

- Xa está case colocada iluminación de Nadal, que se prenderá o 19 de novembro. 
......................................................... 

 
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20:27 
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 
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