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Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 7/2021, do 26.08.2021 

 
 

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 7/2021, DO DIA 26 
DE AGOSTO DE 2021 

 
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e doce 
minutos do xoves día 26 de agosto de 2021, previa convocatoria de sesión ordinaria 
realizada pola Alcaldía mediante Resolución de 23 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. Acta anterior: 

- Núm. 6/2021, do 29 de xullo de 2021 

 
2. Aprobación de inicio de expediente de concesión de uso de parcela 

na Estrada das Plantas a favor do Círculo Cultural, Mercantil e 
Industrial de Vigo 

 
II. PARTE DE CONTROL: 
 

3. Resolucións da alcaldía – pedanía 
4. 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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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

 
1. Acta anterior: 

 

- Núm. 6/2021, do 29 de xullo de 2021 

 

A secretaria interventora pide a palabra para poñer de manifesto erros materiais na 
acta da sesión da Xunta Veciñal núm. 6/2021 do 29 de xullo de 2021, asunto 
engadido por urxencia relativo á “proposta da Alcaldía Pedanía sobre a 
adxudicación do contrato para aproveitamento madeireiro núm. 1/2021 a resultas 
incendio / temporal / pragas / quenda / claras, no monte de U.P. 563 “San Cibrán, 
Aradas e outros”, expediente núm. 360572000001”: 

- Donde se indica “cinco ofertas”, debe dicir “dúas ofertas” 

- No punto 1, “adxudicar provisionalmente pinus pinaster e eucaliptus 
glóbulus”, débese eliminar “eucaliptus glóbulus”. 

- No canto de “non subsane a presentación de documentación”, debe corrixirse 
por “está subsanado”. 

A Xunta Veciñal queda enterada e procédese ás correccións oportunas. 

 

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 coas modificacións sinaladas 
anteriormente. 

 

 

2. Aprobación de inicio de expediente de concesión de uso de parcela 
na Estrada das Plantas a favor do Círculo Cultural, Mercantil e 
Industrial de Vigo 

Dase conta do informe-proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de 23.08.2021 co seguinte 
contido: 

““En escrito do 10 de agosto de 2021 – RE 200/2021 - o Presidente do Círculo 
Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo solicita a renovación da concesión dunha 
parcela de 32.500 metros cadrados no Monte de Utilidad Pública San Ciprián, 
Aradas y Otros, do que é propietario esta ELM de Bembrive, e remite una Memoria 
na que se describe: 

- O Círculo Mercantil e as súas actividades 
- O cumprimento das obrigas resultantes da ocupación actual 
- O estado actual da parcela ocupada, das obras e instalacións 
- A finalidade e obxectivos da ocupación solicitada 
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- Actividades, obras e instalación 
- Prazo de concesión 
- Incidencia da ocupación 
- Outros documentos 

 
A finca obxecto da concesión que solicita o Círculo Cultural, Mercantil e Industrial 
aparenta non ser explotable económicamente por estar separada do resto do monte 
por unha estrada de intenso tráfico rodado e, por tanto, non parece ser susceptible 
de mellor utilidade que a que se solicita. Ademáis, o Círculo Mercantil é o 
propietario colindante coa referida parcela.  
 
En consecuencia, o procedemento a seguir pode ser a adxudicación directa, 
conforme ao disposto no artigo 93.1 e 137.4 f) da Lei 33/2003, de 3 de novembro, 
de Patrimonio das Administracións Públicas. 
 
Por este motivo, propoño á Xunta Veciñal a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Iniciar o procedemento de concesión de uso privativo de parcela de 
32.500 metros cadrados, que linda ao Oeste coa estrada das Plantas e ao Este co 
Círculo Mercantil, sita entre os moxóns núm. 40 e 46 do Monte de Utilidade Pública 
San Ciprián, Aradas y Otros, a favor do Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, para 
instalación deportivas e parque, complementarias das do propio Círculo, tal e como 
se indica na Memoria que se achega coa solicitude. 
 
Segundo.- Solicitar á Consellería do Medio rural o informe de compatibilidade da 
ocupación cos fins de utilidade pública do monte, a fixación dun canon a pagar polo 
concesionario, así como outros informes ou autorización que resulten pertinentes.” 
 
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 
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: 
 

3. Resolucións da alcaldía – pedanía.  
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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 29.07.2021 ata a desta, 
e que estiveron á disposición dos Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta 
sesión: 

083 27/07/2021 Designación do vocal Jose González, para que xunto co alcalde 
pedáneo e a secretaria como membros da mesa de contratación do 
expte. de subasta de aproveitamento madeirable núm. 1/2021 (expte. 
360572000001) correspondente ao lote 026/20. 

084 27/07/2021 Convocatoria da mesa de contratación para apertura de ofertas da 
subasta de aproveitamento madeirable núm. 1/2021 (expte. 
360572000001) correspondente ao lote 026/20, para o 10 de xuño. 

085 30.07.2021 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por 
asistencia a duas sesións da Xunta Veciñal en xullo 2021, por impte. 
bruto total de 1.350 €. 

086 30.07.2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de xullo (incluido 
FAS 2020), por 7.502,99 € (importe neto). 

087 30.07.2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación 
correspondentes ao mes de xullo, por 2.363,03 € (impte. neto). 

088 02.08.2021 Adxudicación definitiva á mercantil “Maderas Manuel Gil Alonso, S.L.” da 
venta do aproveitamento madeirable 1/2020 a risco e ventura (expte. 
360572000002) no MUP núm. 563 San Cibrán, Aradas e outros polo prezo 
ofertado de 108.151,00 €. 

089 03.08.2021 Aprobación xustificante, recoñecemento da obriga de gasto e orde do 
pago ao Concello de Vigo pola taxa anual correspondente a exaccións 
unif. Industriais (lixo oficinas) de tributos municipais ano 2021 por impte de 
173,05 €. 

090 03.08.2021 Orde de pago de sanción imposta por infracción tributaria a favor da 
AEAT por falta de ingreso en prazo do IRPF do 1º trimestre 2019 (mod. 
111), por impte. total de 45,93 € (importe ppal de 137,82 €). 

091 05.08.2021 Autorización para realizar actividade deportiva de ciclismo “Hydra Extreme 
Trail” o 11 e 12 de setembro 2021 no Monte de U.P. 563. 

092 09.08.2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de 
expte. e aprobar relación de 25 xustificantes de gasto, nº 16/2021 
(subministros e servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para o seu pago, por impte. bruto de 5.468,09 €. 
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093 09.08.2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de 
expte. e aprobar relación de 29 xustificantes de gasto, nº 17/2021 
(subministros e servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para o seu pago, por impte. bruto de 4.136,45 €. 

094 10.08.2021 Recoñecemento da obriga e orde do pago de 2 xustificantes de gasto, 
relación nº 14/2021 (subministros para “acto do 75º aniversario da ELM de 
Bembrive”), con cargo á corresp. partida para o seu pago, por impte. 
bruto de 3.311,00 €. 

095 11.08.2021 Recoñecemento da obriga e orde do pago de 4 xustificantes de gasto, 
relación nº 15/2021 (servizos para “acto do 75º aniversario da ELM de 
Bembrive”), con cargo á corresp. partida para o seu pago, por impte. 
bruto de 10.760,00 €. 

096 19.08.2021 Desestimar duas solicitudes de subvencións e aprobar os gastos 
xustificados de 6 asociacións correspondentes ás subvencións en 
réxime de concorrencia competitiva e ordear o pago con cargo ás 
corresp. partidas do Orzamento de 2020 por importe total de 7.185,61 €. 

097 19.08.2021 Ordear o pago a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social por 
importe de 1.408,93 € (impte principal de 1.043,65 € e recargo de 365,28 
€) correspondente a um descuberto total no período 02/2021 – 02/2021 no 
réxime xeral 0111 da Seguridade Social (CCC / Nº Afiliación 10 
36120121887) 

098 23.08.2021 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 26.08.2021 (4 
asuntos). 

 
4. Rogos e preguntas. 

 
Non se formulan. 
 
 
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.22 
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 


