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Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 9/2021, do 28.10.2021 

 
 

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 9/2021, DO DIA 28 
DE OUTUBRO DE 2021 

 
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e trece 
minutos do xoves día 28 de outubro de 2021, previa convocatoria de sesión 
ordinaria realizada pola Alcaldía mediante Resolución de 25 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. 8/2021, do 30 de setembro de 2021. 
 

2. Aprobación inicial do expte de modificación orzamentaria na 
modalidade de crédito extraordinario nº 1/2021 financiado mediante 
baixas de outros créditos, do vixente orzamento do ano 2021. 

 
3. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento de reparo suspensivo 

interposto pola Secretaria-Interventora das facturas incluidas na 
relación de Xustificantes de Gasto núm. 2021 27 por un importe total 
de 3.030,40 €, quedando supeditado a súa aprobación, 
recoñecemento da obriga e posterior pago á entrada en vigor da 
modificación orzamentaria mediante CE 1/2021.  

 
4. Proposta de Alcaldía-Pedanía de solicitude de instalación de 

iluminación pública na Estrada das Plantas á Deputación de 
Pontevedra. 

 
II. PARTE DE CONTROL: 
  

5. Transferencia de créditos núm. 3/2021 por importe de 8.350 euros. 
6. Resolucións da alcaldía – pedanía.  
7. Rogos e preguntas. 
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Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 9/2021, do 28.10.2021 

 
 

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. 8/2021, do 30 de setembro 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. Aprobación inicial do expte de modificación orzamentaria na 
modalidade de crédito extraordinario nº 1/2021 financiado mediante 
baixas de outros créditos, do vixente orzamento do ano 2021. 

 

Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de 25.10.2021 co seguinte contido: 

 
“Ánte a existencia de gastos que non poden demorarse até o exercicio seguinte, 
para os que non existe crédito, e dado que se dispón doutras aplicación do 
Orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se estimen reducibles sen 
perturbación do respectivo servizo, por todo iso faise preciso a modificación de 
créditos do Orzamento en vigor, na modalidade de crédito extraordinario financiado 
con cargo a anulacións ou baixas de créditos doutras aplicación, por medio da 
presente,  
 
Vista a necesidade de pagamento de dous xustificantes de gasto que cuxa 
adquisición resultou urxente e necesaria. 
 
Vista a existencia de crédito dispoñible, e de acordo cos principios de economía e 
eficiencia que deben presidir o gasto público consideráse urxente realizar no ano en 
curso os pagos propostos. 
 
Visto o informe de Secretaría-Intervención do 25 de outubro de 2021. 
 
Á vista do exposto, e da competenciai plenaria na materia, propoño ao Pleno da 
Corporación, a aprobación da seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
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Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 9/2021, do 28.10.2021 

 
 

Entidade Local Menor 
de Bembrive 

PRIMEIRO.- Aprobar o crédito extraordicario 1/2021 financiado mediante Baixa 
noutras aplicación conforme ao seguinte: 
 

Altas en Aplicacións de Gastos 
 

APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

 IMPORTE (€) 

163.623 Limpeza viaria. Maquinaria, 
instalacións técnicas e utillaxe. 

1.015,75 

920.625 Administración xeral. Mobiliario. 2.014,65 
TOTAL 3.030,45 

 
Baixas en Aplicacións de Gastos 

 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
 IMPORTE (€) 

334.481 Promoción cultural. Subv. Institución 
sen fins de lucro. 

3.030,45 

TOTAL 3.030,45 
 
 
SEGUNDO.- Expor ao público o expediente da modificación de crédito por prazo de 
quince días, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a 
efectos de presentación de reclamación polos interesados. 
 
TERCEIRO.- Considerar relevados a definitivos este Acordo no caso de que non se 
presente ningunha reclamación, procedéndose a dar cumprimento ao trámite da súa 
publicación, resumida por Capítulos no Boletín Oficial da Provincia.” 
 
…………………………………. 
 
No expediente consta informe da secretaría intervención emitido o 25.10.2021, 
cuxas conclusións son as seguintes: 

Á vista do informado o expediente cumpre os requisitos formais previstos no 
TRLRFL para os supostos de modificacións orzamentarias.  

Non obstante, dada a situación económica e financeira da ELMB a xuízo desta 
intervención considérase oportuno poñer de manifesto as seguintes consideracións: 

1.- O artigo 173.5 do TRFLFL sinala, expresamente, que non poderán adquirirse 
compromisos de gastos por contía superior ao importe de créditos autorizados no estado de 
gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolución e actos administrativos que 
infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar. 
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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

2.- A realización de gastos sen consignación orzamentaria e o posterior 
recoñecemento e abono, supón, como se ven indicando reiteradamente dende o 
departamento de Intervención, unha práctica totalmente indebida que obedece a unha falta 
de control do gasto e que inflúe moi negativamente no equilibrio económico desta Entidade 
Local. 

3.- Por todo elo, esta Intervención reitera a necesidade de tomar medidas 
contundentes de control do gasto público que eviten que no futuro se reitere dita 
circunstancia. 

…………………………………. 
 
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. 
 
 
 

3. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento de reparo suspensivo 
interposto pola Secretaria-Interventora das facturas incluidas na 
relación de Xustificantes de Gasto núm. 2021 27 por un importe total de 
3.030,40 €, quedando supeditado a súa aprobación, recoñecemento da 
obriga e posterior pago á entrada en vigor da modificación orzamentaria 
mediante CE 1/2021.  

 
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de 25.10.2021 co seguinte contido: 

 
En relación ao expediente de pagamento das facturas incluídas na relación de 
xustificantes de gasto núm. 2021 27 por un importe total conxunto de 3.030,40 €, 
emítese proposta en base aos seguintes 
 
ANTECEDENTES DE FEITO 
 
PRIMEIRO. – Vista a necesidade de pagamento das facturas incluídas na relación 
de xustificantes de gasto núm. 2021 27 correspondentes aos xustificantes de gasto 
que a continuación se enumeran por un importe total de 3.030,40 €.  
 

Núm. fra. Data fra. Data rexistro Núm. Xust. Gto Terceiro Importe (€)* 
21816 30.04.21 10.05.2021 2021 66000112 35541851C 1.015,75 

02101028 13.08.21 07.09.2021 2021 66000216 B15361348 2.014,65 
TOTAL 3.030,40 
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de Bembrive 

*IVE incluido 
 
SEGUNDO. - Que o 22 de outubro de 2021 emitiuse informe por parte da 
secretaria-interventora interpoñendo reparo suspensivo por carecer de consignación 
orzamentaria na bolsa de vinculación xurídica correspondentes ás facturas que a 
continuación se relacionan polas prestacións e importes indicados, que obra no 
expediente. 
 

Núm. fra. Data fra. Núm. 
Xust. Gto 

Terceiro Concepto Aplicación 
orzamentaria 

Importe 
(€) 

21816 30.04.21 2021 66-
112 

35541851C Rozadora STIHL 
FS-490 C-EM 

163.623 1.015,75 

02101028 13.08.21 2021 66-
216 

B15361348 Copiadora RICOH 
MP C2011SP 
MFP COLOR 

920.625 2.014,65 

TOTAL 3.030,40 

 
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. 
 
Por elo, visto o informe da secretaria-interventora de data 22 de outubro de 2021 
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 dos citados gastos incluídos na relación de 
Xustificantes de gasto 2021 27 adxunta, polo total expresado de 3.030,40 euros, 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 22.10.2021, 
cuxas conclusións son as seguintes: 
 

C) Cáracter e efectos dos reparos formulados: 
 
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 
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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, por insuficiencia de crédito e por 
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 e) 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.  
 
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.  
 
De non realizarse este (como se está a observar noutros expedientes), lembrar que o artigo 
28 da Lei de Transparencia e Bo Goberno recolle como infracción moi grave “d) 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 (Xunta Veciñal), 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 se dará conta dos acordos adoptados contrarios 
aos informes con reparos á Xunta Veciñal, con motivo da liquidación, 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. 
 
………………………… 
 
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. 
 
 
 

4. Proposta de Alcaldía-Pedanía de solicitude de instalación de 
iluminación pública na Estrada das Plantas á Deputación de 
Pontevedra. 

 
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de 25.10.2021 co seguinte contido: 

“Esta Alcaldía Pedanía, ante a demanda da veciñanza e usuarios en xeral, 
considera necesario que se dote do servizo de iluminación pública o tramo da 
Estrada das Plantas, de titularidade da Deputación de Pontevedra”. 
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de Bembrive 

 
Trátase dun vial que nos últimos anos rexistra un gran incremento e saturación de 
vehículos, resultando un perigo de atropelos para os peóns debido á escasa 
visibilidade da citada estrada, sobre todo na tempada de inverno, donde as horas de 
luz naturais son máis escasas. 
 
O tramo solicitado para a iluminación sería o comprendido entre a travesía da 
estrada das Plantas no acceso ao Centro Cultural Xestas e a súa rotonda, ata o 
Campus Universitario de Vigo, pasando por varias instalacións, e tamén por monte 
de utilidade pública da E.L.M. de Bembrive.  
 
Polo exposto, proponse á Xunta Veciñal que tome o seguinte acordo: 
 
Solicitar á Deputación de Pontevedra que realice as xestións oportunas para dotar 
do servizo de iluminación pública o tramo da Estrada das Plantas comprendido 
entre a travesía de acceso ao Centro Cultural Xestas e a súa rotonda, ata o 
Campus Universitario de Vigo. 
 
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: 
 

5. Transferencia de créditos núm. 3/2021 por importe de 8.350 euros. 
 
O Alcalde Pedáneo dá conta da seguinte resolución desta Alcaldía do 08.10.2021: 
 

Expediente núm.: MC TC 3-2021 
Procedemento: Transferencias de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área de 
gasto pertencentes ao Capítulo 1 do Orzamento de 2021. 
Data de iniciación: 08.10.2021 
Documento asinado por: O Alcalde-Pedáneo, A Secretaria-Interventora. 
 

 RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA POLA QUE SE APROBA O EXPEDIENTE 
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Entidade Local Menor 
de Bembrive 

Apreciada a necesidade de asignar crédito a unha partida correspondente ao Capítulo 1 do 
Estado de Gastos do Orzamento da Entidade Local Menor de Bembrive. 
 
Á vista do informe de Intervención de data 8 de outubro de 2021. 
 
En virtude das competencias atribuídas a esta Alcaldía polo artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e as Bases de Execución do Orzamento 
Xeral da Corporación, tendo en conta o disposto nos artigos 179 do R.D.Lexislativo 2/2004 
e 40 do R.D 500/1990, 
 
RESOLVO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de modificación orzamentaria núm. 5/2020, mediante 
transferencias de crédito entre partidas de distinta área de gasto, pero que afecta a altas de 
créditos de persoal (Capítulo 1) coa seguinte desagregación: 
 

DA APLICACIÓN IMPTE Á APLICACIÓN IMPTE 

153.130. Vías públicas. 
Laboral fixo. 

- 8.350 
912.100. Órganos de goberno. 
Retribucións básicas e outras 
remuneración. 

+  8.350 

TOTAIS - 8.350 TOTAIS + 8.350 

 
  
SEGUNDO.- Dar conta da presente Resolución á Xunta Veciñal na primeira sesión que 
celebre. 
 
A Xunta Veciñal queda enterada da referida Resolución. 
 
 

6. 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 30.09.2021 ata a desta, 
e que estiveron á disposición dos Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta 
sesión: 

123 28.09.2021 Recoñecemento da obriga e orde do pago de 1 xustificante de gasto, 
relación nº 24/2021 (subministro 17 placas para lavadoiros), con cargo á 
corresp. partida para o seu pago, por impte. bruto de 993,84 €. 

124 30.09.2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de 
expte. e aprobar relación de 13 xustificantes de gasto, nº 25/2021 
(subministros e servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. 
partida para o seu pago, por impte. bruto de 16.834,80 €. 
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125 01.10.2021 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por 
asistencia a duas sesións da Xunta Veciñal en setembro 2021, por 
impte. bruto total de 1.350 €. 

126 07.10.2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de setembro, por 
5.073,50 € e de atrasos de xullo e agosto 2021 por 1,96 € (importes netos) 

127 08.10.2021 Aprobación de expte. de modificación orzamentaria 3/2021 mediante 
transferencia de crédito á aplicación de remuneracións dos órganos de 
goberno, por impte. bruto de 8.350 €. 

128 08.10.2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos 
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación 
correspondentes ao mes de setembro, por 2.363,03 € (impte. neto). 

129 19.10.2021 Recoñecemento da obriga e orde do pago de 1 xustificante de gasto, 
relación nº 26/2021 (servizo “roza e limpeza de vías, periodo 3 meses”), 
con cargo á corresp. partida para o seu pago, impte. bruto de 17.545 €. 

130 21.10.2021 Aprobación xustificantes, recoñecemento da obriga de gasto e orde do 
pago ao Concello de Vigo por catro recibos de IBI do ano 2021 (132 
parcelas do monte, palco Rúa Igrexa, Rúa Parachán e Est. Bembrive 347) 
por impte. total de 59,14 €. 

131 25.10.2021 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 28.10.2021 (7 
asuntos). 

 
 

7. Rogos e preguntas. 
 
Non se formulan. 
 
 
 
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 


