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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 
11/2022, DO DÍA 1 DE DECEMBRO DE 2022 

Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo as 12 horas e 4 minutos do 
xoves día 1 de decembro de 2022, previa convocatoria de sesión extraordinaria e 
urxente realizada pola Primeira Tenente de Alcaldía-Pedanía (por vacante) 
mediante Resolución de 30 de novembro de 2022, reúnese a Xunta Veciñal, baixo a 
Presidencia da mesma 1ª Tenente de Alcaldía, Dª. Patricia Otero Carrera, asistindo 
os seguintes vocais: 

D. José González Domínguez
Dª. Antía González Fernández 
D. Manuel Costas Costas

(PSdeG - PSOE) 
(PSdeG - PSOE) 
(PSdeG - PSOE) 

Asiste á sesión, en calidade de secretaria do pleno, Dª. Patricia Alvarellos Leis. 

A sesión ten por obxecto dar coñecemento da perda da condición de Alcalde
Pedáneo da Entidade Local Menor de Bembrive como consecuencia da sentenza 
ditada no Procedemento Abreviado núm. 49/2022 pola Sección 5ª da Audiencia 
Provincial de Pontevedra, e Convocatoria de sesión plenaria da Xunta Veciñal da 
ELM de Bembrive para toma de coñecemento da incompatibilidade 

ión pola Sra. Alcaldesa Pedánea en funcións á hora arriba indicada. 

n procédese ó obxecto da sesión o tratamento do seguinte punto da 

:; , 
-��� atificación da urxencia da convocatoria.

A Alcaldesa Pedánea dá conta da seguinte proposta: 

"O artigo 10.1 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais (ROF) prevé que os conce/leiros ou membros 

.,.,.. __ ......._ corporativos "deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad 
v deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera 
constituir causa de la misma". 

Neste sentido tamén, o artigo 230 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia pronúnciase nos mesmos termos: 
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"En el ejerc1c10 de su cargo, los miembros de las Corporaciones Locales 
observarán, en todo momento, las normas sobre incompatibilidades establecidas en 
el ordenamiento vigentes (.  .. )". 

O alcalde-pedáneo ao ter coñecemento da situación de incompatibilidade e 
comunica/o á esta Entidade Local, convocouse esta sesión plenaria con 
carácter extraordinario e urxente, dadas as circunstancias expostas e, polo tanto,
non debendo gardar os dous días hábiles de antelación, según o artigo 46.2 de la 
Leí 711985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 

De conformidade co disposto no artigo 79 do Reglamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF) nas sesións 
extraordinarias e urxentes debe incluirse como primeiro punto da arde do día o 

pronunciamento do Pleno sobre a urxencia." 

ACORDO: Por catro votos a favor (da Sra. Alcaldesa Pedánea en funcións e dos 
Sres. Vocais González Domínguez, González Fernández e Costas Costas) a Xunta 
Veciñal acorda APROBAR nos seus propios termos a proposta de acordo transcrita, 
ratificando a urxencia. 

�-------• Toma de coñecemento da situación de incompatibilidade de D. Marcos 
� ��N\BR/v. , stro González no cargo de alcalde-pedáneo da Entidade Local Menor 

�� d embrive como consecuencia de sentenza núm. 416/2022 de data 
� 2022 ditada pola Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 5ª, 
t.u cedemento Abreviado nº 49/2022, na cal se impón unha pena de 

ANOS de inhabilitación especial para emprego ou cargo público 
a o exercicio do dereito de sufraxio pasivo, solicitando á Xunta 

�q11 
_ ctoral Central a expedición da credencial á persoa candidata 

O/Hf� seguinte da candidatura do Partido dos Socialistas de Galicia (PSdG-
PSOE). 

Dáse canta da proposta da Sra. Secretaria de data 30.11.2022 co seguinte contido: 

"Oase canta do fallo da sentenza núm. 416/2022 de data 15.11.2022 ditada pala 
Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 5ª, no Procedemento Abreviado nº

49/2022 (con rexistro de entrada núm. 293 e 295) que impón ao a/ca/de-pedáneo da 
__.,.,_,�>-1.. Entidade Local Menor de Bembrive unha pena de doce anos de inhabilitación 

especial para emprego ou cargo público e para o exercicio do dereito de sufraxio 
pasivo. 

Resultando que as candidaturas para as eleccións celebradas en maio de 2019 da 
Entidade Local Menor de Bembrive foron publicadas no BOP da provincia de 
Pontevedra núm. 82 do 30 de abril de 2019. 
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