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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 3/2021, DO DIA 29 DE 
ABRIL DE 2021 

 
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e dezasete minutos 
do xoves dia 29 de abril de 2021, previa convocatoria de sesión ordinaria realizada pola 
Alcaldía mediante Resolución de 26 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 acto celébrase coas restricións establecidas polas autoridades sanitarias debido ao 
COVID-19, retransmitido en directo a través de vídeo na páxina web www.bembrive.org 
para garantizar o principio de publicidade. 
 
O obxecto da sesión é o tratamento e resolución dos seguintes puntos da 

ORDE DO DÍA 

 
I. PARTE RESOLUTIVA: 
 

1. Actas anteriores: 

- Núm. 2/2021, do 30 de marzo de 2021. 

2. Constitución, se procede, da Asociación Galega de Entidades Locais 
Menores, aprobación dos Estatutos e adhesión da ELM de Bembrive a 
citada Asociación.  

3. Subvencións. Concesión de subvención prevista nominativamente na 
base 20-Bis das de Execución do Orzamento de 2021, expte. 14/2021.  
 

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: 
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1. Actas anteriores: 
- Núm. 2/2021, do 30 de marzo de 2021. 

 

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. Constitución, se procede, da Asociación Galega de Entidades Locais 
Menores, aprobación dos Estatutos e adhesión da ELM de Bembrive a 
citada Asociación.  

 
Pola Presidencia dase conta da proposta da Alcaldía - Pedanía do 26.04.2021, co seguinte 
contido: 
 
“Dende a Alcaldía-Pedanía da Entidade Local Menor e Bembrive infórmase da existencia 
do proceso de creación da Asociación Galega de Entidades Locais Menores. 
 
Tendo en conta que a defensa dos intereses colectivos das Entidades Locais Menores 
debe acometerse de forma asociativa sen ánimo de lucro. 
 
Sería ademáis de gran interese para esta Entidade Local manter a súa identidade, 
personalidade xurídica, patrimonio e competencias. 
 
Así mesmo, as Entidades Locais Menores teñen capacidade autónoma para asociarse, 
podendo delegar no Alcalde-Pedáneo ou Presidente da Xunta Veciñal a formalización dos 
actos polos que se pode constituir. 
 
Existen varios motivos que levan a proponer a constitución dunha Asociación Galega de 
Entidades Locais Menores e que se aproben uns Estatutos que regulen a citada 
Asociación, entre eles, incrementar o coñecemento xeral destas entidades Locais 
(competencias que teñen atribuidas, actividades que realizan, …) e a búsqueda dunha 
mellora na xestión dos recursos destas Entidades. 
 
Constitúen os fins da Asociación Galega de Entidades Locais Menores de Galicia a defensa 
dos dereitos e intereses das EATIM especialmente das asociadas como entidades locais 
representantes da entidade xurídica con ámbito territorial na parroquia, célula social do 
territorio galego.  
 
a) a representación e dos intereses da asociación galega de Entidades Locais Menores de 
Galicia (A.G.E.LM.) ante as instancias políticas e administrativas de orde á consecución dos 
obxectivos económicos e sociais.  
b) O desenvolvemento e consolidación do espírito democrático no ámbito municipal, 
baseado na autonomía e solidariedade entre entidades.  
c) A promoción e realización de actividades para un mellor coñecemento dos problemas e 
das circunstancias no que se desenvolven as actividades culturais, sociais, artísticas e 
económicas locais dos veciños e veciñas das Entidades Locais. d) A actuación encamiñada 
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ao mellor funcionamento dos servizos públicos que polas súas características sexan 
comúns aos fins das parroquias.  
e) A prestación de servizos e xestión de asuntos común.  
f) Aqueloutras actividades que non estean especificadas nos puntos anteriores e persigan 
fins similares a ela. 
 
Polo exposto anteriormente, propoño á Xunta Veciñal a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Apoiar a constitución da Asociación Galega de Entidades Locais Menores.  
 
Segundo.- Adhesión da Entidade Local Menor de Bembrive na citada Asociación. 
 
Terceiro.- Aprobar o proxecto de Estatutos que se achega a esta proposta. 
 
Cuarto.- Facultar ao Alcalde-Pedáneo para a sinatura de toda a documentación que sexa 
necesaria coa finalidade de levar a cabo a presente proposta.   
 
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.” 

 
.................................................... 

 
ANEXO:  BORRADOR ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE ENTIDADES LOCAIS 

MENORES 
 

TITULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
ARTIGO I 
 
Constitúese a Asociación galega de Entidades Locais Menores de Galicia, entidade de carácter 
privado e sen ánimo de lucro, que se rexerá pola lei orgánica 1/2002 de 22 de Marzo reguladora do 
dereito de asociación e polas disposicións legais vixentes das asociacións da sua clase, ademais de 
polos presentes estatutos. 
 
ARTIGO II 
 
A Asociación Galega de EE.LL.MM. é unha asociación con plena e pública personalidade xurídica 
conforme ao disposto na normativa legal vixente, e non ten ánimo de lucro. 
 
ARTIGO III 
 
De acordo coas formalidades que se establecen nos presentes Estatutos, a asociación poderase 
integrar ou relacionar con outras asociacións que manteñan intereses similares. 
 
ARTIGO IV 
 
1.- Constitúen os fins da asociación Galega de EE.LL.MM. de Galicia a defensa dos dereitos e 
intereses das EATIM especialmente das asociadas como entidades locais representantes da 
entidade xurídica con ámbito territorial na parroquia, célula social do territorio galego. 
 
a) a representación e dos intereses da asociación galega de Entidades Locais Menores de Galicia 
(A.G.E.LM.) ante as instancias políticas e administrativas de orde provincial, autonómico, estatal e 
europeo para a consecución dos obxectivos económicos e sociais que lles atinxen pola Lei 7/1985 
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reguladora das Bases de Réxime Local 
 
b) O desenvolvemento e consolidación do espírito democrático no ámbito municipal, baseado na 
autonomía e solidariedade entre entidades locais, reivindicando o recoñecemento como 
administracións públicas de pleno dereito de acordo a LBRL para ser garantes da financiamento 
pública a que teñen dereito. 
 
c) A promoción e realización de actividades para un mellor coñecemento dos problemas e das 
circunstancias no que se desenvolven as actividades culturais, sociais, artísticas e económicas locais 
dos veciños e veciñas das Entidades Locais. 
 
d) A actuación encamiñada ao mellor funcionamento dos servizos públicos que polas súas 
características sexan comúns aos fins das parroquias 
 
e) A prestación de servizos e xestión de asuntos comúns así como a defensa, coidado e sustento 
económico do patrimonio propio das EELLMM, que debe dispor de financiamento específico 
equivalente ao municipal desde outras administracións, en particular: 
 

• O monte público administrado polas asociadas 
• Mercados de abastos, 
• Cemiterios 
• Colexios 
• Edificios administrativos 
• Parques 
• Fontes 
• Présas 
• Levadas 
• Camiños 
• Calquera patrimonio material ou inmaterial 

 
f) Aqueloutras actividades que non estean especificadas nos puntos anteriores e persigan fins 
similares a ela. 
 
2.- En ningún caso, a interpretación dos citados fins poderá ser tal, que invada a autonomía e 
competencias dos entes asociados, previstos na lexislación de Réxime local e outros. 
 
ARTIGO V 
 
Para a realización destas finalidades, a asociación Galega de EE.LL.MM. de Galicia : 
 
a) Establecera a estrutura orgánica pertinente 
b) Facilitarase o intercambio de información sobre temas que afecten as EE.LL.MM. de Galicia. 
c) Organizara e participará en reunións, seminarios e congresos. 
d) Dirixirase aos poderes públicos e intervirá, no seu caso, en relación coa formulación da normativa 
legal que afecte as Entidades Locais Menores de Galicia. 
 
ARTIGO VI 
 
A A.G.E.L.M. terá a sua sede en Bembrive (Vigo), Praza do Mosteiro nº 1, e as sesións dos seus 
Órganos colexiados poderán celebrarse en calquera Entidade Local Menor da asociación ou 
virtualmente, se así o decide a directiva. 
 
ARTIGO VII 
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A.G.E.L.M. Poder asinar protocolos en que se fixasen de común acordo a todo o relativo á 
colaboración e coordinación entre outras asociacións, especificando os dereitos e deberes de cada 
entidade. 
 
ARTIGO VIII 
 
A.G.E.L.M. terá unha duración indefinida. 
 
 

TITULO II: DOS ASOCIADOS 
 
ARTIGO IX 
 
1.- poderán ser asociados todas as Entidades Locais Menores de Galicia, que manifesten a súa 
vontade expresa de adherirse a asociación Galega de Entidades Locais e de cumprir os seus 
estatutos, mediante o correspondente acordo plenario das Xuntas. A representación de cada 
Entidade será de dúas persoas nas que delegue a Xunta ou por defecto de cada Alcalde-Presidente 
e primeiro vocal de cada membro da Asociación. 
 
2.-  A alta de asociados será aprobada pola Comisión Executiva, que fará constar tal acordo na acta 
correspondente e no libro de rexistro que para ese efecto levará, debendo darse conta da alta na 
primeira Asemblea Xeral que se celebre. 
 
3.- A baixa dos asociados, será igualmente acordada polo pleno da Xunta Veciñal, non fornecendo 
efecto ata o primeiro de Xaneiro do ano seguinte ao do acordo e posterior comunicación a 
A.G.E.L.M. 
 
ARTIGO X 
 
Son dereitos e deberes dos asociados: 
 
a) cumprir os presentes estatutos e demais acordos vinculantes da asociación  A.G.E.L.M. 
b) Asistir con voz e voto as asembleas ordinarias e extraordinarias e a cantas reunións se convoquen 
validamente 
c) Ocupar os cargos para os que sexan validamente elixidos 
d) Pagar as cotas regulamentarias establecidas 
e) Participar nas tarefas e actividades da asociación 
f) Facer uso regulamentario das instalacións e servizos 
g) Formular suxestións en orde ao funcionamento da asociación. 
h) Velar pola consecución dos fins propostos 
 
A asemblea xeral regularase a condición de asociado. 
 
 
ARTIGO XI 
 
A condición de socio perderase: 
 
a) por decisión voluntaria da Entidade Local Menor de Galicia asociada 
b) Pola desaparición da Entidade Local Menor ou por fusión con outra Entidade 
c) Por falta de pagamento de cotas por un período superior a un ano, recuperando  sua condición de 
asociado unha vez abone as cantidades debidas. 
d) Por sanción imposta regulamentariamente pola Asemblea Xeral a proposta da comisión Executiva, 
debido a incumprimentos graves na súa condición de socio, previa formación de expediente con 
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audiencia na Entidade interesada ante a comisión executiva. 
 
A baixa como socio da A.G.E.L.M. calquera que sexa a súa causa implica: 
 
a) a perda de dereitos e obrigas 
b) a imposibilidade de reclamar devolución patrimonial de tipo algún 
c) a obriga de abonar a cantidades que por calquera motivo debera a asociación. 
 
 

DOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 

ARTIGO XII 
 
OS órganos da A.G.E.L.M. son: 
 
A Asemblea Xeral, a Comisión Executiva e o Presidente. 
 
O mandato da Comisión Executiva e do presidente coincidirá co das corporacións locais, podendo 
ser os seus membros reelixidos por outros períodos. 
 

CAPITULO PRIMEIRO: DA ASEMBLEA XERAL 
 

ARTIGO XIII 
 
A Asemblea Xeral é o órgano soberano da asociación. 
 
ARTIGO XIV 
 
A Asemblea Xeral está integrada por todos os representantes dos asociados titulares que 
participasen con voz e voto. 
 
ARTIGO XV 
 
Son competencias da Asemblea Xeral: 
 
a) aprobar e modificar os estatutos da asociación 
b) Elixir os membros da Comisión Executiva. Presidente, Vicepresidencia e Secretaría Xeral. 
c) Controlar a xestión da comisión executiva e do presidente 
d) Fixar directrices de actuación da asociación 
e) Aprobar os orzamentos e contas xerais 
f) Aprobar os regulamentos de réxime interno 
g) Fixar as cotas das Entidades Locais Menores de Galicia 
h) Sancionar as faltas 
i) Disolver a A.G.E.L.M. 
j) Elixir os representantes da F.G.DE. nos organismos en que esta asociación ostente 
representación. 
k) Calquera outras que lle poidan corresponder con arranxo as leis e aos Estatutos da asociación. 
 
ARTIGO XVI 
 
a) As sesións da Asemblea Xeral poderán ter carácter ordinario ou extraordinario 
b) A asemblea reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez ao ano, debendo ser 
convocada polo Presidente con quince días de antelación á  celebración da mesma 
c) A asemblea Xeral reunirase con carácter extraordinario sempre que o estime conveniente a 
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comisión executiva ou a petición escrita dunha terceira parte dos Asociados. A convocatoria 
correspondera igualmente ao Presidente, cunha antelación de sete días. 
 
ARTIGO XVII 
 
1.- Á convocatoria da Asemblea acompañarase a orde do día dos asuntos para tratar. A citada orde 
do día será aprobada pola Comisión Executiva, debendo incluírse necesariamente calquera tema 
que, estando dentro dos fins da asociación, fose solicitado por escrito polo menos por un terzo dos 
asociados ou o maior enteiro máis próximo 
2.- Para a válida constitución da asemblea será necesaria en primeira convocatoria a asistencia da 
maioría dos asociados, e en segunda convocatoria que terá lugar media hora despois, calquera que 
sexa o numero de asociados presentes ou representados. 
 
ARTIGO XVIII 
 
Con carácter xeral será necesaria a maioría simple dos votos presentes ou  representados, para a 
adopción de calquera resolución ou acordo. Será necesaria a maioría de dous terzos do número total 
de votos de dereito para acordar a modificación dos presentes estatutos ou a disolución da 
asociación. 
 
ARTIGO XIX 
 
Os debates, acordos e resolucións da Asemblea Xeral deberán constar nun libro de actas que será 
levado polo Secretario Xeral e subscrito polo Presidente. 
 

CAPITULO SEGUNDO: DA COMISIÓN EXECUTIVA 
 
ARTIGO XX 
 
1.- a comisiona executiva é o órgano de representación, goberno e administración da A.G.E.L.M. sen 
outra excepción que o atribuído en Asemblea Xeral. 
 
2.- As atribucións da comisión executiva serán as seguintes: 
 

a) Preparar e executar os acordos da asemblea xeral 
b) Manter relacións cos poderes públicos e con outras organizacións gue teñan finalidades 

similares as da asociación 
c) Aplicar o réxime interior 
d) Administrar o patrimonio da asociación 
e) Dirixir a realización de estudos e publicacións 
f) Proferir as cotas 
g) Admitir a novos socios 
h) Tomar medidas necesarias para o cumprimento dos fins estatutarios, e interpoñer recursos e 

exercer todo tipo de accións 
i) Nomear unha comisión permanente a cal estala composta polo Presidente, vicepresidente, 

vogal da comisión executiva e secretario xera| 
j) A comisión executiva renovarase cando se renoven as corporacións locais por cumprimento 

de mandato legal. 
 
ARTIGO XXI 
 
1.- A comisión executiva que será elixida pola Asemblea Xeral de entre os seus membros estará 
integrada por: presidente, vicepresidente, vogal, e secretario 
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2.- perderase a condición de membro da comisión executiva por algunha das seguintes causas: 
 

a) por dimisión presentada por escrito ao presidente 
b) por causar baixa na asociación a entidade que representa 
c) por destitución cando incorra nalgunha das accións ou omisións sancionadas con tal medida 

nos presentes estatutos 
 
ARTIGO XXII 
 
1.- A comisión Executiva será elixida pola Asemblea Xeral de entre os seus membros ou en 
candidaturas 
 
2.- Resultarán elixidos Presidente, Vicepresidente, Vocal e Secretario, de entre os votos para cada 
candidatura 
 
3- Para a válida presentación das candidaturas deberán ser subscritas por asociados. 
 
ARTIGO XXIII 
 
A comisión executiva reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez cada seis . meses sendo 
convocada polo presidente con antelación de sete días. Tamén podela ser convocada a instancias 
de polo menos un terzo dos seus membros ou o maior enteiro máis cercano. 
 
ARTIGO XXIV 
 
O presidente da comisión Executiva, o será tamén da asociación e tela as seguintes atribucións: 
 
a) representación da asociación para todos os efectos legais 
b) convocar e presidir as sesións da Asemblea Xeral e da Comisión Executiva. 
c) Dirixir o funcionamento ordinario da asociación. 
d) Velar polo cumprimento dos acordos da Asemblea Xeral e da comisiona executiva. 
e) A ordenación de pagos, a intervención da contabilidade en unión do secretario xeral 
f) Delegar facultades en vicepresidente,vocal ou secretario xeral 
g) A adopción en caso de urxencia de decisións reservadas a Comisión executiva debendo 
posteriormente ratificados por esta 
h) Representar a mesma no xiro ou trafico mercantil. 
 
ARTIGO XXV 
 
Corresponde ao vicepresidente a substitución do Presidente nos supostos de vacante, enfermidade 
ou ausencia. 
 
ARTIGO XXVI 
 
Poderán constituírse comisións de traballo para a elaboración de estudos e formulación |de 
propostas sobre cuestións directamente relacionadas cos fins da Asociación. 
 

TITULO III: DO RÉXIME ECONÓMICO 
 
A asociación carece de patrimonio fundacional. Os recursos económicos da asociación proceden 
fundamentalmente: 
 
a) das cotas dos seus asociados 
b) das subvencións e axudas públicas ou privadas 
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c) de todos aqueloutros que eventualmente se produzan 
 
O orzamento mínimo da asociación será de 1 euro e o máximo de 8.000 euros. 
 
As cotas anuais serán aprobadas por Asemblea Xeral, que determinará as súas contías en función 
da cantidade fixa ao ano. 
 
A recadación deberá realizarse pola asociación dentro dos tres primeiros meses de cada ano. 
 

 CAPITULO PRIMEIRO: DA ASOCIACIÓN 
 
1.- A asociación Galega de Entidades Locais rexerase polos seus Estatutos sociais inscritos no 
Rexistro de asociacións da Xunta de Galicia 
 
2.- A asociación. perseguira os fins previstos no ARTIGO IV dos estatutos e todas as actividades que 
desenvolva, asi como os seus Órganos directivos e dos seus membros. 
 
3.- A Xunta Executiva, propoñerá e elixirá os grupos de traballo que estime necesarios en cada 
momento, asi como a sua composici6n. 
 
4.- Cada comisiona de traballo por medio do seu presidente informase a Xunta executiva durante as 
reunións que celebre a mesma. 
 

CAPITULO SEGUNDO: DO PRESIDENTE E COMISIÓN EXECUTIVA 
 
1.- Q presidente da asociación de Entidades Locais Menores de Galicia, así como o Vicepresidente e 
vogal serán designados por votación da Asamblea Xeral, o secretario será elixido pola asemblea e 
non terá que ser Alcalde-Presidente dunha Entidade Local. Os seus mandatos coincidiran co das 
corporacións locais. 
 
2.- O presidente da asociación, asume a representación da mesma e executase Os acordos 
adoptados pola Xunta Executiva e a Asemblea Xeral. A tales efectos, podela outorgar poderes aos 
membros da Xunta, cando o estime oportuno. 
 
3.- As decisións que o Presidente adopte no exercicio das soias atribucións e das que pola sua 
natureza, non quede constancia nos libros de Actas da Xunta Executiva, serán transcritos por orde 
cronolóxica e con numeración correlativa, no libro que baixo a rubrica LIBRO DE ACORDOS DE 
PRESIDENCIA. 
 

CAPITULO TERCEIRO: DA XUNTA EXECUTIVA 
 
A xunta executiva estará formada polo número de membros que establecen os estatutos, os cales 
serán designados. 
 

CAPITULO CUARTO: DA ASEMBLEA XERAL 
 
A asemblea xeral tanto ordinaria como extraordinaria será convocada polo secretario Xeral, previa 
decisión da Xunta Executiva. 
 
Na convocatoria, que será nominativa, constará a orde do día determinado pola Xunta Executiva. 
 
Os asociados poderán delegar a súa asistencia e o voto noutro asociado, cando non poidan 
comparecer as sesións da Asemblea Xeral. 
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CAPITULO QUINTO: DOS ASOCIADOS 
 
Poderán ser asociados da asociación todos os presidentes elixidos nas EE.LL.MM. de Galicia, 
recomendándose unha persoa vinculada á parroquia non necesariamente con cargo político. 
 
Para formar parte da asociación haberán que facelo por escrito dirixido á asociación cos seguintes 
documentos: 
 

a) certificación do pleno da Entidade Local Menor 
b) Certificado de censo da Entidade Local Menor 
c) Copia dos orzamentos anuais 

 
CAPITULO SEXTO: DA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 
A modificación dos estatutos da asociación poderá facerse a instancia da Xunta Executiva ou por 
acordo de esta cando polo menos o soliciten o 30% dos asociados, que se achen ao corrente dos 
seus deberes e obrigacións. 
 
Redactado o proxecto de modificación no prazo sinalado, o presidente incluirá na orde do día da 
primeira xunta a celebrar pola Xunta Executiva, a cal o aprobará, ou no seu caso, devolverá ao 
Relatorio, para o seu novo estudo. 
 
Unha vez aprobado pola executiva esta seguirá os tramites establecidos na lexislación vixente. 
 

CAPITULO SÉTIMO: DA DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 
 
Na asemblea Xeral que se acorde a disolución da asociación, nomearase unha comisión liquidadora, 
de tal comisión, formará parte necesariamente o presidente ou vicepresidente, que presidirá as 
reunións que se celebren ao respecto. 
 
Esta comisión terá as seguintes labores: 
 
a) comprobación do último saldo de contas 
b) confección da liquidación final 
c) Coidar de dar os bens e fondos existentes, o destino establecido nos estatutos, a cuxos efectos 
obterá os documentos oportunos de quen reciba aqueles, preparando toda a documentación 
necesaria para remitir ao rexistro provincial de asociacións, a fin de solicitar a sua baixa no mesmo. 
d) A asociación disolverase de conformidade co previsto nos presentes estatutos 
e) Disolta a asociación a comisión executiva constituirase en comisión liquidadora,  
correspondéndolle realizar todas as operacións inherentes ao período de liquidación e de acordo co 
que previamente dispuxese a Asemblea Xeral. 
f) Unha vez satisfeitas as obrigacións pendentes da asociación, o patrimonio resultante, pásase a 
unha asociación con fins similares. 
 

.................................................... 
 
Non se producen 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. 
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3. Subvencións. Concesión de subvención prevista nominativamente na base 
20-Bis das de Execución do Orzamento de 2021, expte. 14/2021.  

 
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo do 26.04.2021, co seguinte contido: 
 
“En relación co expediente relativo ao asunto referenciado, emito a seguinte proposta, con 
base aos seguintes, 
ANTECEDENTES DE FEITO 
 
PRIMEIRO. - Vista a solicitude de subvención formulada por Don Manuel Martínez Caride, 
(RE 099/2021, de data 23 de abril de 2021), en calidade de representante legal de 
representante legal do Clube Deportivo Mosteiro Fútbol Sala, con CIF G-36.886.422, na 
que solicita subvención ou axuda para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados 
pola participación no campionato da 2ª división nacional femenina. 
 
SEGUNDO. – Atendido o texto do Convenio regulador da subvención nominativa entre a 
ELM de Bembrive e o Clube Deportivo Mosteiro Fútbol Sala obrante no expediente, e 
atopado conforme. 
 
TERCEIRO.- Atendido o informe que se emitiu por parte da secretaria-interventora de data 
26 de Abril de 2021, que obra no expediente. 
 
Considerando que o artigo 22.2 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións, establece que: “2. Poderán concederse de forma directa as seguintes 
subvencións: a) As previstas nominativamente nos Presupostos Xerais do Estado, das 
comunidades autónomas ou das entidades locais, nos termos recollidos nos convenios e na 
normativa reguladora destas subvencións”. 
 
Por isto, vistos o informe da secretaria-interventora que obra no expediente, o certificado de 
existencia de crédito suficiente e necesario para financiar o gasto e o disposto na base 20 
Bis: “Subvencións directas” de execución do Orzamento para o exercicio 2021, dispoño que 
pase o presente expediente para o seu debate e aprobación na vindeira sesión da Xunta 
Veciñal que se celebre, coa seguinte: 
 
PROPOSTA DE ACORDO 
 
PRIMEIRO. -  Aprobar o convenio regulador da subvención nominativa entre a ELM de 
Bembrive e o Clube Deportivo Mosteiro Fútbol Sala, nos termos que figura no expediente. 
 
SEGUNDO.- Facultar ao alcalde-pedáneo, Marcos Castro González, para a sinatura do 
convenio regulador de referencia para a concesión ao Clube Deportivo Mosteiro Fútbol 
Sala, con CIF G-36.886.422, dunha subvención por importe máximo de NOVE MIL EUROS 
(9.000,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 341.480 do estado de gastos do vixente 
orzamento para o exercicio 2021, para contribuir a financiar os gastos ocasionados pola 
participación no campionato da 2ª división nacional feminina. 

 
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.” 
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.................................................... 

 
No expediente consta informe favorable da Intervención de 26.04.2021 para a concesión da 
subvención ata un importe máximo de 9.000 €, que deberá rexerse polo convenio de 
colaboración correspondente. 

 
.................................................... 

 
Non se producen 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 25.02.2021 ata a desta, e que estiveron á disposición dos 
Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta sesión: 
 
018 26/02/2021 Orde de pago por sentenza 30/20 do Xulgado C-Admvo. 2 de Vigo no P.A. 

30/2020, promovido por Asoc. Cultural Treixadura Gaiteiros, condenando ao 
pago de 3.896,97 € en concepto de xuros de mora. 

 
019 02/03/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 

traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de febreiro, por 
5.192,75 € (importe neto). 

 
020 08/02/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 

membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes 
ao mes de febreiro, por 2.363,03 € (impte. neto). 

 
021 04/03/2021 Orde de pago por auto de homologación de acordo 80/20 de 02/12/20 do 

Xulgado C-Admvo. 1 de Vigo no P.O. 270/2019, promovido por 
Construcciones Fechi SLU, condenando ao pago de 551.729,24 € en 
concepto de principal (75% do impte. total de 17 fras.) 

 
022 05/03/2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación en Camiño 

do Lecer” a Alberto Fernández Gómez, por importe total de 205,70 €. 
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023 05/03/2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación no Camiño 
da Puga de Arriba” a Alberto Fernández Gómez, por importe total de 
580,00 €. 

 
024 09/03/2021 Orde de pago a favor da AEAT por falta de ingreso en prazo do IRPF do 4º 

trimestre 2017 e recargo de apremio ordinario do 20%, por impte. total de 
340,18 € (expte. A1585220700006450). 

 
025 09/03/2021 Orde de pago a favor da AEAT por xuros de mora por falta de ingreso en 

prazo do IRPF do 1º trimestre 2019 e recargo de apremio ordinario do 20%, 
por impte. total de 11,82 € (expte. A3285320510011243). 

 
026 09/03/2021 Orde de pago a favor da AEAT por sanción por falta de ingreso en prazo 

do IRPF do 1º trimestre 2019 e recargo de apremio ordinario do 20%, por 
impte. total de 151,60 € (expte. A3285320500146234). 

 
027 16/03/2021 Concesión a Sonia Dapena Lois de prórroga de ata 3 meses para toma de 

posesión do posto de secretaría intervención da ELMB, a consecuencia da 
resolución do concurso unitário de provisión de postos de traballo reservado a 
FHCN. 

 
028 16/03/2021 Aprobación de proxecto de Convenio de colaboración coa Deputación de 

Pontevedra para implantación, formación, soporte e mantemento dunha 
solución de Administración electrónica, con finalidade de dar continuidade 
ao servicio de admón. Electrónica, e adhesión ao mesmo.  

 
029 23/03/2021 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por 

asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en febreiro 2021, por impte. 
bruto total de 1.350 €. 

 

030 25/03/2021 Convocatoria de sesión extraordinaria da Xunta Veciñal para o 30.03.2021 
(3 asuntos). 

 
031 05/04/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 

traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de marzo, por 5.326,15 
€ (importe neto). 

 
032 05/04/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 

membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes 
ao mes de marzo, por 2.363,03 € (impte. neto). 

 
033 09/04/2021 Orde de pago por sentenza 200/2019 do Xulgado C-Admvo. 1 de Vigo no 

P.O. 247/2018, promovido por Atlántica de obras y medio ambiente S.L., 
condenando ao pago de 9.400,44 € en concepto de xuros de mora. 

 
034 15/04/2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e 

aprobar relación de 6 xustificantes de gasto, nº 05/2021 (subministros e 
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu 
pago, por impte. bruto de 676,68 €. 
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035 16/04/2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e 
aprobar relación de 5 xustificantes de gasto, nº 06/2021 (subministros e 
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu 
pago, por impte. bruto de 1.835,82 €. 

 
036 21/04/2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e 

aprobar relación de 15 xustificantes de gasto, nº 07/2021 (obras, 
subministros e servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para seu pago, por impte. bruto de 6.632,30 €. 

 
037 21/04/2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e 

aprobar relación de 10 xustificantes de gasto, nº 08/2021 (subministros e 
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu 
pago, por impte. bruto de 1.357,51 €. 

 
038 21/04/2021 Aprobación de prego de cláusulas económico – admvas. que regula a 

adxudicación da venta de madeira (piñeiro e eucalipto) nunha superficie de 
8 Ha. do MUP 563. 

 
 
039 26/04/2021 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 29.04.2021 (5 

asuntos). 

 
 

5. Rogos e preguntas. 
 
Non se formulan. 
 
 
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.31 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 


