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Entidade Local Menor
de Bembrive
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 1/2021, DO DIA 25 DE
FEBREIRO DE 2021
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e trinta e sete
minutos do xoves dia 25 de febreiro de 2021, previa convocatoria de sesión ordinaria
realizada pola Alcaldía mediante Resolución de 22 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
D. José González Domínguez
Dª. Antía González Fernández
D. Manuel Costas Costas

PSdeG – PSOE
PSdeG – PSOE
PSdeG – PSOE
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. 9/2020, do 26 de novembro de 2020.
- Núm. 10/2020, do 29 de decembro de 2020.
2. Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria núm. 1/2021
na modalidade de Transferencia de Créditos entre partidas de distinta
vinculación xurídica, por importe de 9.000 €.
3. Aprobación inicial, se procede, da modificación da Base núm. 20-BIS de
Execución do Orzamento “Subvencións directas” para o exercicio 2021,
supeditada á aprobación do punto núm. 2.
4. Aprobación expte de Recoñecemento extraxudicial de Créditos núm.
1/2021 por un importe total conxunto de 6.298,20 €.
5. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento do reparo suspensivo para
o pago de xuros por importe de 3.896,77 € (Sentenza núm. 99/2020 do
20.07.2020 ditada polo Xulgado Contencioso-Admvo. nº 2 de Vigo no P.O.
030/2020, promovido por “ASOCIACIÓN CULTURAL TREIXADURA
GAITEIROS”), expte. 17/2020.
6. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento do reparo suspensivo para
o pago da débeda por importe de 551.729,24 € (Auto de homologación de
acordo núm. 80/2020 do 02.12.2020 emitido polo Xulgado ContenciosoAdmvo. nº 1 de Vigo no P.O. 270/2019, promovido por “CONSTRUCCIONES
FECHI, S.L.U”) , expte. 67/2020.

II. PARTE DE CONTROL:
7. Resolucións da alcaldía – pedanía.
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8. 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:
1. Actas anteriores:
- Núm. 9/2020, do 26 de novembro de 2020.
- Núm. 10/2020, do 29 de decembro de 2020.
Sometida á consideración da Xunta Veciñal os borradores das actas das sesións citadas,
distribuidas coa convocatoria desta sesión, e ao non producirse intervencións, decláranse
aprobadas por unanimidade dos asistentes.

2. Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria núm. 1/2021
na modalidade de Transferencia de Créditos entre partidas de distinta
vinculación xurídica, por importe de 9.000 €.
Pola Presidencia dase conta do informe-proposta da Alcaldía - Pedanía emitido o dia
22.02.2021, co seguinte contido:
“En relación co expediente de aprobación da modificación de créditos número 1/2021 na
modalidade de Transferencia entre aplicacións de distinta área de gasto, emito a seguinte
proposta, con base aos seguintes,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. – Vista a necesidade de transferir crédito a una partida da bolsa de vinculación
3.4 para conceder una subvención durante o exercicio 2021.
SEGUNDO. - Con data 19 de febreiro de 2021 emitiuse informe por parte da secretariainterventora, incorporado ao expediente.
LEXISLACIÓN APLICABLE
— Os artigos 179 e 180 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (TRLRFL).
— Os artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se
desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei 39/1988, do 28 de decembro,
Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos.
Por elo, visto o informe da secretaria-interventora que obra no expediente, 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
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PRIMEIRO. - Esta Alcaldía proponlle á Xunta Veciñal que adopte, se procede, o seguinte
ACORDO:
Aprobar inicialmente o expediente de Modificación de Crédito núm. 1/2021 na modalidade
de transferencia entre aplicacións de gastos de distinta área de gasto por 9.000 €, co
seguinte detalle.
Aplicacións de Gastos
DA APLICACIÓN

IMPORTE

153.210.
Vías
públicas.
Infraestructuras e bens naturais.

- 9.000

TOTAIS

- 9.000

Á APLICACIÓN
341.480. Promoción y fomento
del deporte. A familias e
Instituciones sin fines de lucro.
TOTAIS

IMPORTE
9.000
+ 9.000

SEGUNDO. – Expoñer este expediente ao público, previo anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán
examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno conforme ao disposto no artigo 170 do
Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se
presentaron reclamacións; en caso contrario, a Xunta Veciñal dispoñerá dun prazo dun mes
para resolvelas.
TERCEIRO.- Aprobado definitivamente, será insertado no Boletín Oficial da Provincia
resumido por Capítulos.
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.

3. Aprobación inicial, se procede, da modificación da Base núm. 20-BIS de
Execución do Orzamento “Subvencións directas” para o exercicio 2021,
supeditada á aprobación do punto núm. 2.
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo do 22.02.2021, co seguinte contido:
“Vista a Memoria de Alcaldía-Pedanía de data 22 de xaneiro de 2021, que literalmente di:
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No exercicio 2020 iniciaronse todos os expedientes preceptivos para a concesión de una subvención
nominativa ao “CLUBE DEPORTIVO MOSTEIRO BEMBRIVE FÚTBOL SALA”.
“Esta Entidade ten prorrogado as suas contas e o orzamento xeral po lo tanto foi preciso tramitar una
modificación de crédito na modalidade de transferencia entre diferentes áreas de gasto, modificando
as bases de execución do orzamento así como os trámites necesarios para referida subvención.
A citada subvención non se pudo realizar o producirse un mal entendido entre Alcaldía-Pedanía e o
Clube Deportivo no periodo que comprendía o obxecto da subvención no ano 2020 o tratarse dunha
confusión do período no cal se realizaba a actividade subvencionada.
Esta Alcaldía-Pedanía considera favorable a adxudicación dunha subvención nominativa por importe
de 9.000 € ao equipo “ CLUBE DEPORTIVO MOSTEIRO BEMBRIVE FÚTBOL SALA” coa finalidade
de financiar os viaxes e desprazamentos do equipo debido ao ascenso histórico a segunda división
nacional.
A subvención que se pretende conceder está fundamentada na gran promoción e difusión do nome
de Bembrive que terá en todo o territorio nacional debido a disputa en dita competición.”
Por estes motivos, no exercicio das atribucións que teño atribuidas, PROPOÑO á Xunta Veciñal a
adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar inicialmente, se procede, o expediente de Modificación do Anexo de Subvencións
Nominativas para o exercicio 2021 da Base núm. 20-BIS de Execución do Orzamento da Entidade
Local Menor de Bembrive: “Subvencións directas”, modificando o seu contido que quedará
redactado nos seguintes termos:
BASE 20 BIS: Subvencións directas
Artigo 1. Obxecto.
A presente Base de execución ten por obxecto regular a concesión directa de subvencións de
carácter excepcional seguintes:
Entidade beneficiaria

Actividade a subvencionar

Importe
(€)

Clube
Deportivo
Mosteiro Bembrive
Fútbol Sala
TOTAL

Gastos viaxes por participación
na segunda división nacional na
temporada 2020-2021

9.000,00

Partida
Orzamentaria

Total por
partidas (€)

34.480

9.000,00

9.000,00

Artigo 2. Procedemento de concesión.
Autorízase a conceder, de forma directa, as subvencións previstas no artigo anterior, en aplicación
do previsto no artigo 22.2 c) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en relación
co establecido nos apartados 2 e 3 do artigo 28 da devandita Lei, por concorrer razón de interese
público e social. O Sr. Alcalde-Pedáneo concretará en cada caso o obxecto das actividades a
subvencionar. A concesión da citada subvención realizaranse mediante resolución do Sr. AlcaldePedáneo, previa petición dos beneficiarios que presentarán a seguinte documentación:
-

Fotocopia compulsada do cartón do Código de Identificación Fiscal (CIF) da Entidade.
Fotocopia compulsada dos estatutos da entidade (no caso de que a sociedade teá
personalidade xurídica propia), salvo que xa os aportasen con anterioridade na Entidade.
Neste caso, farase constar expresamente na solicitude. No caso de existir cambios respecto
ó ano anterior que afecten á xunta directiva, domicilio social ou ós Estatutos, ddeberán
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-

actualizarse no momento da solicitude, aportando os documentos que procedan. Se non se
realizou con anterioridade de conformidade ó recollido no artigo 236, parágrafo 4 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
Certificación de datos bancarios da entidade solicitante. Este documento non se presentará
se xa foi entregadoanteriormente ns Entidade e dende entón non se rexistraron
modificacións.
Fotocopia compulsada da tarxeta do número de Identificación Fiscal (NIF) do representante
legal, salvo que xa a aportase con anterioridade.
Certificación acreditativa do acordo de solicitude e do nomeamento de representante, no seu
caso, para as relación coa Entidade.
Declaración xurada ou certificación do representante da entidade, de aceptalas condición da
presente Base de Execución.
Memoria explicativa da actividade ou investimento que se vai a desenvolver indicando en
cada una delas:
· Nome da actividade, obra ou servizo.
· Duración (data ou datas de realización).
· Lugar ou lugares onde se desenvolve.
· Orzamento de gastos e ingresos e forma de financiamento previsto (mediante fondos
propios, doutros organismos públicos ou privados…) No caso de que o investimento
subvencionado consista na mellora ou construcción de investimentos o presuposto deberá ir
firmado por técnico competente.

-

Tratándose de comisións parroquiais ou veciñais carentes de personalidade xurídica
deberán citar os nomes, apelidos, DNI e sinatura das persoas que as constitúen.
Documento que acredite o número de socios que compoñen a entidade no momento da
presentación da solicitude.
Certificados de estar ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á
Seguridade Social.
No caso de que se trate de gastos xa realizados presentarán factura ou certificación
acreditativa dos mesmos. A Entidade Local Menor de Bembrive poderá colaborar cos
beneficiarios para certificar o gasto por medio de técnicos propios.
As licencias, permisos ou autorización precisas, ou compromiso de obtelas antes da
xustificación da subvención.

2. As subvencións reguladas nesta Base de Execución teñen carácter excepcional e así mesmo
se enmarca nos obxectivos principais da acción da Entidade Local Menor de Bembrive.
Artigo 3. Contía e financiamento.
O importe da subvención que se outorgarán se financiarán con cargo aos créditos da Entidade
Local Menor de Bembrive.
Artigo 4. Beneficiarios.
Os beneficiarios das subvencións serán os expresados no artigo 1.
Artigo 5. Obrigas dos beneficiarios.
Os beneficiarios destas subvencións quedarán obrigados a:
a) Realizar as actividades, obras ou servizos para as que se lle conceden as presentes
subvencións, de acordó con este Real Decreto e nas correspondentes resolución de
concesión, presentando as xustificacións correspondentes.
b) Comunicar á Entidade Local Menor de Bembrive a concesión doutras subvencións de
calquera ente público ou privado, para a mesma finalidade.
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c) Someterse á normativa vixente sobre supervisión, seguimento e control de subvencións, así
como facilitar toda a información requerida polos órganos competentes.
d) Indicar nos folletos, carteis e demais documentación e material utilizado no desenvolvemento
da actividade subvencionada que esta se realiza en colaboración coa Entidade Local Menor
de Bembrive.
e) Os beneficiarios quedarán, en todo caso, suxeito ás obrigas impostas polos artigos 14 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, e concordantes do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo.
Artigo 6. Réxime de garantías.
Salvo que a resolución do Sr. Alcalde-Pedáneo estableza o contrario, os beneficiarios non estarán
obrigados a constituir garantía.
Artigo 7. Réxime de xustificación e garantía.
1. 1. Os trámites para o pagamento das cantidades previstas no artigo 3 iniciaranse coa entrada en
vigor do orzamento da Entidade Local Menor de Bembrive.
O devandito pagamento realizarase, polo importe total previsto despois da xustificación por parte dos
beneficiarios. En casos xustificados se poderán realizar pagos a conta ou anticipados, de
conformidade co art. 34 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, como financiación necesaria para
poder levar a cabo as actuación inherentes á subvención.
Neste caso, a Entidade aboará, una vez aprobado e asinado o convenio, o 70% do importe
subvencionado, previa acreditación da situación do cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
O importe restante aboarase una vez xustificado o obxecto do convenio, mediante a
presentación dos documentos de gasto e pago xustificados e o resto da documentación.
2. A xustificación, por parte do beneficiario, do cumprimento da finalidade da subvención e da
aplicación material dos fondos percibidos, axustarase, en todo caso, ao sinalado no artigo 30 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e concordantes do Real Decreto 887/2006, do
21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións. No prazo máximo de 6
meses dende a resolución da concesión, e en todo caso antes do 15 de decembro de 2020 os
beneficiarios das subvencións deberán xustificar o cumprimento das condición impostas e da
consecución dos obxectivos previstos na resolución de concesión nos termos recollidos neste
apartado.
3. Os beneficiarios das subvencións, de conformidade co previsto no artigo 72.3 do Real Decreto
887/2006, do 21 de xullo, antes do prazo sinalado no parágrafo 2 presentará una conta xustificativa
co seguinte contido:
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condición imposta na concesión da
subvención, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
b) Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que conterá:
I.- Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acreedor
e do documento, o seu importe, data de emisión e, no seu caso, data de pagamento. En caso de que
a subvención se outorgue conforme a un presuposto, indicaranse as desviacións acaecidas.
II.- As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con
eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no apartado anterior e, no seu
caso, a documentación acreditativa do pagamento.
III.- Certificado de taxador independente debidamente acreditado e inscrito no correspondente
rexistro oficial, no caso de adquisición de bens inmobles.
IV.- Indicación, no seu caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e/ou indirectos
incorporados na relación a que se fai referencia no apratado a), agás naqueles casos en que as
bases reguladoras da subvención preverán a súa compensación mediante un tanto alzado sen
necesidade de xustificación.
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V.- Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiaran a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.
VI.- Os tres presupostos que, en aplicación do artigo 31.3 da Lei Xeral de Subvencións, deba de
solicitar o beneficiario, excepto cando se trate de gastos realizados no ano anterior.
VII.- Copia compulsada das licencias, permisos ou autorización pertinentes que se esixan na
resolución de concesión e que non se houberan presentado na solicitude.
VIII.- Os gastos xustificaranse con facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente no
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, en orixinal ou fotocopia compulsada.
Artigo 8. Incumprimento.
De conformidade co disposto no artigo 37.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, serán causas de reíntegro ou perda do dereito á percepción da subvención:
a)
b)
c)
d)

O incumprimento total ou parcial da finalidade da subvención ou axuda.
A falta de xustificación ou a xustificación insuficiente.
A obtención da subvención ou axuda sen reunir as condición requeridas para iso.
O incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas no apartado 4 do
artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
e) A resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuación de comprobación e control
financeiro previstas nos artigos 14 e 15 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de
conservación de documentos cando diso derívese a imposibilidade de verificar o emprego
dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das
actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
f) Calquera outra que se establezca, se é o caso, na resolución de concesión.
Artigo 9. Réxime xurídico aplicable.
A subvención regulada neste Real Decreto rexerase, ademáis de polo establecido na Lei 38/2003, do
17 de novembro, e no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, salvo no que afecte aos principios de
publicidade e concorrencia, polo establecido nas demais normas de dereito administrativo que
resulten de aplicación.
A efectividade da concesión da subvención recollida nominativamente nesta Base queda supeditada
á existencia de crédito presupostario adecuado e suficiente no momento de aprobación do convenio
regulador das condicións do seu outorgamento.
Segundo.- Expoñer, no seu caso, o expediente ao público mediante anuncio insertado no BOP de
Pontevedra, por quince días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar
reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado si durante o citado
prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo de un mes
para resolvelas.”

....................................................
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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4. Aprobación expte de Recoñecemento extraxudicial de Créditos núm.
1/2021 por un importe total conxunto de 6.298,20 €.
Polo Alcalde-Pedáneo dase conta do informe-proposta de Alcaldía do 22.02.2021, co
seguinte contido:
“En relación co expediente de aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos
número 1/2021, emito a seguinte proposta, con base aos seguintes,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. - Examinada a relación de xustificantes de gastos núm. 003/2021 (tres facturas
por un importe total de 6.298,20 €) que se recollen no listado que se adxunta, comprobouse
que corresponden a servizos realizados correctamente ao longo do ano 2020 polo que
procedería o recoñecemento das obrigacións económicas delas derivadas, así como o seu
posterior pagamento en cumprimento do principio do non enriquecemento inxusto, tal e
como se indica na memoria emitida polo Alcalde-Pedáneo con data 22 de Febreiro de 2021.
As anteditas facturas non foron aprobadas nin imputadas ao orzamento do ano no que se
executou o gasto por carecer de consignación orzamentaria.
Posto que se trata de servizos realizados nun exercicio anterior, consonte a normativa
reguladora da facenda local o mecanismo axeitado para a súa aprobación e pagamento é a
inclusión nun expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos por conta das
aplicacións orzamentarias do ano 2021.
SEGUNDO. – Que mediante providencia de Alcaldía-Pedanía de 22 de Febreiro de 2021
viuse a necesidade de tramitar un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.
TERCEIRO.- Que con data 22 de Febreiro de 2021 emitiuse informe por parte da
secretaria-interventora interpoñendo reparo, que obra no expediente.
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 que obra no expediente, 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
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PRIMEIRO. - Tomar conta das observacións feitas pola secretaria-interventora no seu
informe de data 22 de Febreiro de 2021, que consta incorporado ao expediente, e levantar
o reparo suspensivo correspondente.
SEGUNDO. – Esta Alcaldía proponlle á Xunta Veciñal que adopte, se procede, o seguinte
ACORDO:
Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos núm. 1/2021 a efectuar ao abeiro do
artigo 60.2 do R.D. 500/1990, de 20 de abril, que se detallan nos documentos anexos que
se incorporan á presente proposta, por un importe total de 6.298,20 euros, correspondentes
aos exercicios seguintes:
Núm. factura
Emit-09
Emit-83
Nº 2089

Facturas tramitadas no expediente de REC núm. 1/2021
Núm. Xustificante
Data factura
Importe (€)
Gasto
2020 66000364
06.11.2020
2.686,20
2020 66000392
11.12.2020
950,00
2020 66000390
10.12.2020
2.662,00
Total
6.298,20

TERCEIRO. - Aplicar, con cargo ás aplicacións presupostarias correspondentes ao
orzamento do exercicio 2021, o correspondente crédito. “
....................................................
No expediente consta informe da secretaría – intervención emitido o 22.02.2021, cuxas
conclusións son as seguintes:
Primeira. – As prestacións amparadas nas facturas incluídas no presente expediente foron obxecto
dunha contratación irregular, na medida en que foron adquiridas sen control previo por parte da
Intervención desta Entidade e, polo tanto, sen verificar a existencia de crédito orzamentario no
momento de realizar o encargo da prestación correspondente, 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. A estes efectos, cabe mencionar que a infracción dos preceptos contados na LCSP
atópase tipificada como falta moi grave na normativa vixente, incurrindo as autoridades e persoal
responsables das actuacións de carácter irregular en responsabilidades de diversa índole tal e como
se ten exposto no presente informe.
Da documentación incorporada ao expediente dedúcese que se trata de adxudicacións realizadas
directamente, de forma verbal, polo Alcalde-Pedáneo da Entidade Local Menor de Bembrive,
expresamente prohibida polo artigo 37.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público (LCSP), que establece que todos os contratos que celebren as Administracións Públicas
formalizaranse de acordo co artigo 153, coa excepción dos supostos previstos para a tramitación de
emerxencia a que se refire o artigo 120.1 do devandito Corpo legal, que non é de aplicación aos
servizos e subministros de referencia.
Por este motivo interpóñese reparo, de conformidade co disposto nos artigos 216.2 a) e c) do Texto
Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, por insuficiencia de crédito e por omisión no expediente de requisitos ou trámites
esenciais. O citado reparo ten carácter suspensivo e deberá ser resolto pola Xunta Veciñal da ELM
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de Bembrive con carácter previo a aprobación das citadas facturas, 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 Entidade Local Menor de Bembrive.
Cuarta. - No expediente constan as facturas correspondentes, memoria do Alcalde-Pedáneo no que
se expón brevemente as causas que impediron a tramitación das facturas conforme aos
procedementos previstos na normativa de contratación, así como as dilixencias das mesmas
incorporadas nas facturas que conforman o expediente na que expresa a conformidade cos servizos
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 2021 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.
Sétima. - 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 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
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cronolóxico de incoación dos mesmos, determinada, cando se trata de expedientes administrativos
de gasto, pola data de presentación da factura no rexistro correspondente.
Oitava. - 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, sen prexuízo das repercusións orzamentarias que poden resultar desta
imputación.
Novena. - 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.
Décima. - 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 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.
5. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento do reparo suspensivo para
o pago de xuros por importe de 3.896,77 € (Sentenza núm. 99/2020 do
20.07.2020 ditada polo Xulgado Contencioso-Admvo. nº 2 de Vigo no P.O.
030/2020, promovido por “ASOCIACIÓN CULTURAL TREIXADURA
GAITEIROS”), expte. 17/2020.
Polo Alcalde-Pedáneo dase conta do informe-proposta de Alcaldía de data 22.02.2021, co
seguinte contido:
“En relación ao expediente de pagamento dos xuros derivados da execución definitiva núm.
0047/2020 no P.A. 0030/2020, emítese proposta en base aos seguintes
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. – Que sendo firme a sentenza recaída nos autos referenciados, esta Entidade
Local Menor de Bembrive foi requerida por Dilixencia de Ordenación de 23 de decembro de
2020 a aboar á recorrente o pago de xuros legais devindicados dende a reclamación
administrativa, ascendendo a contía de 3.896,77 €.
SEGUNDO. - O 10 de febreiro de 2021 dítanse dilixencia de ordenación requerindo
novamente o pago.
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TERCEIRO.- O 22 de febreiro de 2021 emitiuse informe por parte da secretariainterventora, que obra no expediente interpoñendo reparo suspensivo.
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 424/2017).
- Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa (LXCA).
Por elo, visto o informe da secretaria-interventora de data 22 de febreiro 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 da Secretaria-Interventora.
SEGUNDO.- Levantar a suspensión da tramitación do expediente esixida polo artigo 216 do
R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais.
TERCEIRO.- Facultar ao Alcalde para ordear o pago inmediato da citada cantidade con
cargo á conta non orzamentaria de “Pagos pendentes de aplicación” (conta 40001 non
presupostaria) en tanto non se dispoña do crédito no orzamento da Entidade e unha vez
aprobada a modificación de crédito que proceda aplicar os pagos realizados ao Orzamento
saldando a conta 555.
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente”.
....................................................
O expediente conta co informe da Secretaría Intervención emitido o 22.02.2021, cuxas
conclusións son as seguintes:
“- Non existe crédito adecuado e suficiente a nivel de vinculación xurídica dos créditos
(Área de Gasto/Capítulo) recollida na Base 6ª de execución dos Orzamentos da ELM de
Bembrive, e se formula reparo por tal motivo e se advirte da improcedencia do seu pago
con base nos argumentos descritos nos puntos dos antecedentes e fundamentos xurídicos
sinalados.
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.

Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 1/2021, do 25.02.2021
R.E.L.G. n.º 2000/1 CIF: P-3600009-I

Praza Mosteiro, 1 – 36313 Bembrive (Vigo)

Telf.: 986 42 31 48 – Fax: 986 49 41 45

e-mail: elmbembrive@gmail.com

13

Entidade Local Menor
de Bembrive
- Os ordenadores de gastos e pagos serán persoalmente responsables de todo gasto que
autoricen e de toda obligación que recoñezan, liquiden ou paguen sen crédito suficiente,
como ocorre neste caso.
- Estes gastos xerarán un incremento da necesidade de financiación aos efectos da Lei
Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira (LOEOSF).”
....................................................
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.

6. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento do reparo suspensivo para
o pago da débeda por importe de 551.729,24 € (Auto de homologación de
acordo núm. 80/2020 do 02.12.2020 emitido polo Xulgado ContenciosoAdmvo. nº 1 de Vigo no P.O. 270/2019, promovido por “CONSTRUCCIONES
FECHI, S.L.U”) , expte. 67/2020.
Polo Alcalde-Pedáneo dase conta do informe-proposta de Alcaldía 22.02.2021, co seguinte
contido:
“En relación ao expediente de pago correspondente ao Auto de homologación do acordo
núm. 80/2020 de 02.12.2020 polo Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo por
un importe total conxunto de 551.729,24 €, emítese proposta en base aos seguintes
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. – Examinada toda a documentación obrante no expediente referenciado ao
marxe, orixinado polo expte.17/2020.
SEGUNDO.- Vista a necesidade de pago da cantidade recollida no Auto de homologación
núm. 80/2020 de data 02 de decembro de 2020 do Xulgado Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Vigo promovido por “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.” por importe total
conxunto de 521.729,24 €.
SEGUNDO. - Que o 22 de febreiro de 2021 emitiuse informe por parte da secretariainterventora interpoñendo reparo suspensivo por carecer de consignación orzamentaria a
nivel de vinculación xurídica dos créditos (Área de gasto/Capítulo), que obra no expediente.
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-.
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- RD 424/2017do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas
entidades do Sector Público Local.
- Lei Orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas.
Por elo, visto o informe da secretaria-interventora de data 25 de febreiro 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 da Secretaria-Interventora derivado da
insuficiencia de crédito adecuado para aboar o referido gasto pola cantidade de 551.729,24
€.
SEGUNDO. – Levantar a suspensión da tramitación do expediente esixida polo artigo 216
do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais.
TERCEIRO.- Facultar ao Alcalde para ordear o pago inmediato da citada cantidade con
cargo á conta non orzamentaria de “Pagos pendentes de aplicación” (conta 40001 non
presupostaria) en tanto non se dispoña do crédito no orzamento da Entidade e unha vez
aprobada a modificación de crédito que proceda aplicar os pagos realizados ao Orzamento
saldando a conta 555.
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.”
....................................................
O expediente conta co informe da Secretaría Intervención do 22.02.2021, que dí
literalmente:
“ (...) PRIMEIRO.- Existencia de crédito adecuado e suficiente: Según dispoñen os artigos 167 e 172
do TRLRFL e os artigos 24 e seguintes do RD 500/1990, os créditos orzamentarios para gastos só
poden destinarse á finalidade específica para a cal foron autorizados no orzamento (limitación
cuantitativa dos créditos), finalidade que se determina pola clasificación funcional e a clasificación
económica pola que se define a partida orzamentaria.
No caso que nos ocupa, non existe crédito suficiente e adecuado ao que imputar os gastos
obxecto deste expediente ao nivel de vinculación xurídica dos créditos (Área de gasto/Capítulo)
prevista na Base 6ª das Bases de Execución do Orzamento da ELM de Bembrive do exercicio 2021
e nestas datas resulta prácticamente imposible habilitar os créditos para atender os referidos gastos,
por diversos motivos: Non existe tempo material para aprobar o referido expediente.
A liquidación de gastos á marxe do orzamento supón un incumprimento evidente do artigo
173 do TRLRFL, que establece que as obrigacións de pago só serán esixibles cando resulten da
execución dos seus respectivos orzamentos ou de sentenza xudicial firme. Dita disposición cualifica
como nulos de pleno dereito os acordos, resolución e actos administrativos que infrixan a expresada
norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Competencia do órgano: De conformidade co disposto no art. 173.3 TRLRFL, «o
cumprimento das resolucións xudiciais que determinen obrigacións a cargo das entidades locais ou
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dos seus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a aquelas, sen prexuízo das
facultades de suspensión ou inexecución de sentenzas previstas nas leis». Conforme ao establecido
na lexislación de réxime local aplicable e ao réxime de delegación de competencias vixente resulta
competente a Alcaldía-Pedanía.
3.- Fundamentos xurídicos:
PRIMEIRO.- Debe advertirse que a Entidade Local ten a obriga de aboar esta débeda, de
conformidade co disposto no art. 173.1 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL):
“1. As obrigas de pagamento só serán esixibles da facenda local cando resulten da execución dos
seus respectivos orzamentos, cos límites sinalados no artigo anterior, ou de sentenza xudicial firme.”
O contido da potestade xurisdicional non se acaba coa función de xulgar, senón que
comprende, tamén, a potestade de facer executar o xulgado (artigo 117.3 da CE). O dereito á
execución das resolucións xudiciais é unha manifestación do dereito fundamental á tutela xudicial
efectiva, garantido no artigo 24.1 da Carta Magna. O Tribunal Constitucional afirmou (dende a STC
32/1982) que o dereito á tutela xudicial efectiva implica non só o dereito de acceder aos Tribunais de
Xustiza para obter unha resolución fundada, senón tamén o dereito a que o fallo xudicial se cumpra.
A obrigación de cumprimento nos seus propios termos das sentenzas e das resolucións xudiciais
firmes é ineludible, reiterando constantemente tal doutrina (SSTC 67/1984, 155/1985, 4/1988,
240/1998).
Dita obrigación comporta, desde un punto de vista subxectivo, un verdadeiro dereito
fundamental á execución, que forma parte do dereito fundamental á tutela xudicial efectiva, xa que,
en caso contrario, as decisións xudiciais e, os dereitos que nas mesmas se recoñezan ou declaren
non serían outra cousa que meras declaracións de intencións sen alcance práctico nin efectividade
algunha.
A execución de sentenzas é, por tanto, parte esencial do dereito á tutela xudicial efectiva e é,
ademais, cuestión de esencial importancia para dar efectividade á cláusula do Estado social e
democrático de Dereito, que implica, entre outras manifestacións, a vinculación de todos os suxeitos
ao ordenamento xurídico e ás decisións que adoptan os órganos xurisdicionais, non só xulgando,
senón tamén facendo executar o xulgado, según se desprende do artigo 117.3 CE.
En definitiva, a execución dunha sentenza forma parte do dereito á tutela xudicial efectiva,
(Sentenza do TC do 29 de maio de 2000, FJ 6º) e, tal e como estableceu a xurisprudencia, a
insuficiencia de recursos financeiros non é motivo de oposición para facela efectiva. Así o determina
o TS en Sentenza do 27 de xuño de 2005 co seguinte fundamento: “…non existe fundamento para
que o Concello (…) tente solucionar os seus problemas económico-financeiros á conta dos dereitos
dos seus, polo momento, lexítimos acredores como tampouco para concluír que non poida facer
fronte ás súas obrigacións cos seus activos. Non cabe confundir dificultade con imposibilidade. O
Concello dispón, como xa se lle indicaba no auto suplicado, da vía establecida no art. 106.4 da Lei
Xurisdicional. Ir máis aló é pretender situarse nunha zona de inmunidade obrigacional carente de
amparo legal.”
No caso que nos ocupa, o auto xudicial ten a consideración dun título que leva aparellada execución,
cos mesmos efectos dunha sentenza xudicial, en virtude do disposto no punto terceiro do apartado
2º do artigo 517 da Lei de Axuizamento Civil, o cal declara que son títulos executivos as resolucións
xudiciais que aproben ou homologuen transaccións xudiciais e acordos logrados no proceso,
acompañadas dos correspondentes testemuños das actuacións. Este precepto debe poñerse en
relación co apartado 2º do artigo 19 da Lei de Axuizamento Civil, que regula a disposición das partes
sobre o obxecto do proceso.
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Polo tanto, existe unha obriga legal de pago e o incumprimento deste non pode ampararse na non
existencia de crédito, pasamos a analizar o proceder correcto para consignar crédito a esta obriga de
pago.
SEGUNDO.- O apartado 4º do art. 173 TRLRHL establece que:
“4. A Autoridade administrativa encargada da execución acordará o pagamento na forma e cos
límites do respectivo orzamento. Se para o pago fora necesario un crédito extraordinario ou un
suplemento de crédito, deberá solicitarse do Pleno un ou outro dentro dos 3 meses seguintes ao día
de notificación da resolución xudicial.”
Por outra banda, o art. 106 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contenciosoadministrativa (LXCA), exprésase en termos moi similares:
“Cando a Administración fora condenada ao pago de cantidade líquida, o órgano encargado do seu
cumprimento acordará o pago con cargo ao crédito correspondente do seu orzamento que terá
sempre a consideración de ampliable. Se para o pagamento fose necesario realizar unha
modificación orzamentaria, deberá concluírse o procedemento correspondente dentro dos tres
meses seguintes ao día de notificación da resolución xudicial.”
Analizada a lexislación podemos chegar ás seguintes conclusións:
- As EE.LL. terán obriga de pago das obrigacións ditaminadas por sentenzas xudiciais firmes.
- Estes pagos deben de ser sempre baixo a correspondente consignación orzamentaria adecuada e
suficiente mediante a aprobación da correspondente modificación de crédito se é precisa, que no
suposto exposto deberá ser un crédito extraordinario (se non existe a aplicación orzamentaria na que
consignar o recoñecemento da obrigación) ou un suplemento de crédito (no caso de que exista a
aplicación pero o seu crédito sexa insuficiente).
TERCEIRO.- Doutra banda, débese lembrar que se con anterioridade á aprobación definitiva das
modificacións orzamentarias precisas a Entidade Local pretende abonar as obrigas de pago
derivadas da sentenza, o órgano interventor debe emitir unha nota de reparo ao recibir a orde de
aboamento sen consignación orzamentaria por parte da Alcaldía, de conformidade co establecido no
art. 216.2 a) TRLRFL (non existencia de crédito adecuado e suficiente), procedendo segundo o
establecido nos arts. 12 e 15 do RD 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico
do control interno e as entidades do Sector Público Local, dispoñendo o primeiro diso que:
“(...)2. Se o reparo afectase a aprobación ou disposición de gastos, recoñecemento de obrigacións
ou ordenación de pagamentos suspenderase a tramitación do expediente ata que aquel sexa
liquidado nos casos establecidos no artigo 216.2 do T.R. da Lei reguladora das Facendas Locais.
(...) 4. Cando o órgano ao que se dirixa o reparo acépteo, deberá emendar as deficiencias
observadas e remitir de novo as actuacións ao órgano interventor no prazo de quince días. Cando o
órgano ao que se dirixa o reparo non o acepte, iniciará o procedemento descrito no artigo 15…”.
Así mesmo, o art. 15 sinala que:
“…2. Cando o órgano xestor non acepte o reparo formulado polo órgano interventor no exercicio da
función interventora exporá ao Presidente da Entidade Local unha discrepancia. Non obstante o
disposto no apdo anterior, corresponderá ao Pleno a resolución das discrepancias cando os reparos:
a) Se baseen en insuficiencia ou inadecuación de crédito.
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b) Se refiran a obrigacións ou gastos cuxa aprobación sexa da súa competencia.
3. No prazo de quince días desde a recepción do reparo, as discrepancias exporanse ao Presidente.
Para proceder o pago das mesmas (con anterioridade a que sexa aprobada definitivamente a
modificación orzamentaria), o Pleno, como órgano encargado de liquidar o reparo, debe levantar o
mesmo, ordenando o pago ou habilitando á Alcaldía para á ordenación do mesmo, según
corresponda.
Liquidado o reparo pola Xunta Veciñal e ditaminada a orde de pago por parte de Alcaldía ou do
Pleno da Corporación Local, según corresponda, o pago da sentenza contabilizaríase na conta
extrapresupuestaria 555 “Pagamentos pendentes de aplicación”, para a súa inclusión obrigatoria, e
nun punto independente, na orde do día da correspondente sesión plenaria. A discrepancia deberá
ser motivada por escrito, con cita dos preceptos legais nos que sustente o seu criterio.
Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando constancia, en
todo caso, da adecuación ao criterio fixado na resolución correspondente ou, no seu caso, á
motivación para a non aplicación dos criterios establecidos polo órgano de control.
A resolución da discrepancia por parte do Presidente ou o Pleno será indelegable, deberá recaer no
prazo de quince días e terá natureza executiva.
CUARTO.- Interpóñese reparo polos seguintes motivos que se expoñen a continuación:
Artigo 215. Reparos.
“Se no exercicio da función interventora o órgano interventor manifestásese en desacordo co fondo
ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparos
por escrito antes da adopción do acordo ou resolución”.
Artigo 216. Efectos dos reparos.
“1. Cando a desconformidade se refira ao recoñecemento ou liquidación de dereitos a favor das
entidades locais ou os seus organismos autónomos, a oposición formalizarase en nota de reparo
que, en ningún caso, suspenderá a tramitación do expediente.
2. Se o reparo afecta á disposición de gastos, recoñecemento de obrigacións ou ordenación de
pagos, suspenderase a tramitación do expediente ata que aquel sexa liquidado nos seguintes casos:
a) Cando se base na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non fosen fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións, adquisicións e
servizos”.
Pola súa banda o artigo 217 dispón que, cando o órgano a que afecte o reparo non estea de acordo
con este, corresponderá ao presidente da entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa
resolución executiva. Esta facultade non será delegable en ningún caso.
Con todo, o disposto no apartado anterior, corresponderá ao Pleno a resolución das discrepancias
cando os reparos:
a) Se basen na insuficiencia ou inadecuación de crédito.
b) Se refiran a obrigacións ou gastos cuxa aprobación sexa da súa competencia.
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Artigo 218. Informes sobre resolución de discrepancias:
“1. O órgano interventor elevará informe ao Pleno de todas as resolucións adoptadas polo Presidente
da Entidade Local contrarias aos reparos efectuados, así como un resumo das principais anomalías
detectadas en materia de ingresos”.
Artigo 173. Exigibilidade das obrigas, prerrogativas e limitación dos compromisos de gasto.
“(…) 5. Non poderán adquirirse compromisos de gastos por contía superior ao importe dos créditos
autorizados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos
admvos. que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar”.
Artigo 188. Responsabilidade persoal.
“Os computadores de gastos e de pagos, en todo caso, e os interventores das entidades locais,
cando non advirtan por escrito a súa improcedencia, serán persoalmente responsables de todo gasto
que autoricen e de toda obrigación que recoñezan, liquiden ou paguen sen crédito suficiente”.
- En virtude ao disposto no art. 39.1 da Lei Orgánica 2/1982, do Tribunal de Contas, os funcionarios
e ou interventor que deban obediencia ao Alcalde, quedarán exentos de responsabilidade:
Artigo trinta e nove. “Un. Quedarán exentos de responsabilidade quen actúe en virtude de obediencia
debida, sempre que houberen advertido por escrito a imprudencia ou legalidade da correspondente
orde, coas razóns en que se funden”.
4.- Observacións:
PRIMEIRA.- Os “pagos pendentes de aplicación” asociados a gastos non imputados ao orzamento
constitúen unha utilización incorrecta da conta 555 e un incumprimento do procedemento ordinario
de xestión, contabilización e execución dos gastos correspondentes a ditos pagos, debido a que se
produce o abono con carácter previo a contabilización do gasto e a súa imputación ao Orzamento.
Isto dá lugar, ademais, a que na contabilidade da Entidade Local non estea reflectido nin o gasto nin
o acredor do mesmo; o que pode afectar, en xeral, á imaxe fiel das contas da Entidade e, en
particular, á cifra de remanente de tesourería para gastos xerais (RLTGX).
A execución dos gastos e pagos nas Administracións Locais está suxeita ao procedemento
establecido: sobre a base de una obligación recoñecida e liquidada, expídese a correspondente orde
de pago a Tesorería local; expedición que ha de acomodarse ao plan de disposición de fondos da
Tesourería que se estableza polo presidente, previsto no artigo 187 do TRLRFL. Con carácter xeral,
non está previsto efectuar pagos que correspondan a gastos que non estean adecuadamente
contabilizados e, no seu caso, imputados ao orzamento.
Debe de terse en conta que resulta contraria á normativa orzamentaria a realización de pagos sen o
previo recoñecemento da obrigación, salvo en determinados procedementos especiais de gasto que
se atopan regulados de forma específica -anticipos de caixa fixa e pagos a xustificar- e que non son
obxecto da presente fiscalización. E decir, neste tipo de pagos incúmprese o procedemento ordinario
de execución orzamentaria, que implica que a contabilización do gasto e a súa imputación ao
orzamento sexa anterior á realización de pago. O anterior, ademais, sen prexuízo de que poida
incorrerse en incumprimentos e infraccións en materia de xestión económico-orzamentaria, previstas
na Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (LTAIPBG).
A utilización de pagos pendentes de aplicación debe ser, conforme a normativa contable,
excepcional e temporal, sen que resulte xustificado que, cos sistemas contables de xestión da
información que existen na actualidade, mantéñanse saldos elevados de transaccións que fosen
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pagadas sen identificarse a súa orixe e, ademais, que esta situación prolónguese excesivamente no
tempo.
A utilización do mecanismo dos pagos pendentes de aplicación afecta á imaxe fiel da situación
económico-financiera e dos resultados do exercicio, que presentan as contas anuais, por tratarse de
gastos devindicados e non contabilizados, nin imputados presupostariamente, así como ao
Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais (RLTGX) da Entidade. No caso de que o
gasto non imputado ao orzamento fose obxecto de contabilización no propio exercicio, o acredor
estará rexistrado na conta 413 e deberase informar diso na memoria, aínda que non se incluiría o
gasto na liquidación do orzamento. Pero se se trata de operacións non contabilizadas, ademais da
liquidación do orzamento, afectaría o saldo de acredores do balance, aos resultados do exercicio ou
de exercicios anteriores e tamén ao RLTGX.
En consecuencia, como xa se informou en reiteradas ocasións nas que este órgano interventor
fiscalizou situacións similares á presente, advírtese por esta Intervención, unha vez máis, da
necesidade de regularizar á maior brevidade posible o saldo da conta extrapresupostaria 555 “Pagos
pendentes de aplicar” por gastos sen dotación orzamentaria para a aplicación ás correspondentes
partidas do orzamento de gastos, porque se os pagos pendentes que non se aplican aos seus
respectivos gastos no mesmo exercicio, e se manteñen sen aplicar ao longo de períodos de tempo
prolongados -no saldo da conta 555- desvirtúa a finalidade prevista desta conta.
SEGUNDA.- Responsabilidades:
Consonte ao disposto na DA vixésima oitava da LCSP 9/2017, a infracción ou aplicación indebida
dos preceptos contidos nesta Lei por parte do persoal ao servizo das Administracións Públicas,
cando haxa polo menos neglixencia grave, constitúe una falta moi grave cuxa responsabilidade
disciplinaria hace de esixir de conformidade coa normativa específica na materia.
Ademáis, según os artigos 176 e seguintes da Lei Xeral Presupostaria, as autoridades e demais
persoal que por dolo ou culpa graves adopten resolución ou realicen actos con infracción das
disposición de dita norma, estarán obrigados a indemnizar á respectiva entidade polos danos e
prexuízos que sexan consecuencia daqueles, con independencia da responsabilidade penal ou
disciplinaria que lles poidan corresponder, constituíndo a estes efectos infraccións, entre otras,
comprometer gastos, liquidar obrigas e ordenar pagos sin crédito suficiente para realizalos ou con
infracción do disposto na LXP o una de Presupostos que sea aplicable.
No ámbito local, o artigo 188 do TRLRFL alude á responsabilidade persoal dos ordenadores de
gastos e de pagos polos gastos que autoricen e as obrigacións que recoñezan, liquiden ou paguen
sen crédito suficiente.
Debe engardirse que o artigo 28 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, sinala que constitúen infraccións moi graves, entre otras, a
realización de gastos e pagos sen consignación presupostaria.
TERCEIRA.- En relación ao tema da estabilidade e regra de gasto. Este recoñecemento da
obrigación e pago en caso de aprobación da modificación de crédito no exercicio 2020 repercutirá na
estabilidade e a regra de gasto que se informará na liquidación orzamentaria de 2020 e na
estimación dos estados de execución do primeiro trimestre de 2020. O saldo da conta 555 que se
deberá reflectir na 413 (gasto de exercicios pendentes de aplicar a orzamento) supón maior gasto do
exercicio no que se contabiliza.
CUARTA.- Outros extremos de comprobación obrigatoria (Art. 13.2 c) RD 424/2017):



Existencia de documento orixinal do auto.
Acredítase o carácter firme do auto.
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Resolución do órgano encargado do cumprimento do decreto acordando expresamente o seu
pago (Art. 173.4 TRLRFL).

5.- Conclusións:
- Non existe crédito para atender aos gastos obxecto deste expediente por 551.729,24 €, e se
formula reparo por tal motivo.
- Estes gastos xerarán un incremento da necesidade de financiación aos efectos da Lei Orgánica
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (LOEOSF).
- Os ordenadores de gastos e pagos serán persoalmente responsables de todo gasto que autoricen
e de toda obligación que recoñezan, liquiden ou paguen sen crédito suficiente, como ocorre neste
caso.
A realización de gastos sen consignación presupostaria pode dar lugar, en caso de ocasionar un
prexuízo aos fondos públicos, á esixencia de responsabilidade contable e, ademáis, ser constitutiva
de una infracción mui grave en materia de xestión económico-presupostaria, de acordó co previsto
no artigo 28 da LTAIPBG.
6.- Carácter e efectos do reparo formulado:
Como consecuencia de todo o anteriormente exposto, procede formular reparo suspensivo,
conforme ao disposto nos artigos 216.2.a) do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas
Locais, por insuficiencia de crédito, que da lugar a nulidade do acto administrativo, en virtude do
artigo 39.1 da LCSP que remite ao art. 47.1.e) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común (LPACAP) e art. 39.2 da LCSP.
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.”

....................................................
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:
7. 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 26.11.2020 ata a desta, e que estiveron á disposición dos
Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta sesión:
124 09/10/2020 Aprobación de 5 xustificantes de gasto de recibos de IVTM do Concello de
Vigo (5 vehículos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida
para seu pago, por impte. bruto de 532,85 €.
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125 05/11/2020 Aprobación de 18 xustificantes de gasto de recibos de IBI do Concello de
Vigo (18 parcelas desta ELM), e orde de recoñecemento con cargo á corresp.
partida para seu pago, por impte. bruto de 1.891,61 €.
126 09/10/2020 Designación de membros da Comisión Técnica Avaliadora no expte.
71/20, de subvencións para actividades culturais, deportivas, educativas
e sociais no ano 2020, para avaliar as solicitudes o 25/11/20.
127 27/11/2020 Aprobación do expte. de modificación orzamentaria nº 7/2020 mediante
transferencias de crédito entre partidas do mesmo grupo de función, para
dotar de crédito á aplicación 920.625, pola cantidade total de 684,00 €.
128 27/11/2020 Aprobar relación de 1 xustificante de gasto de Garciventa SL, nº 43/2020
(subministros), e orde de recoñecemento de obrigas con cargo á corresp.
partida para seu pago, por impte. bruto de 896,65 €.
129 30/11/2020 Recoñecemento da obriga e orde de pago de xuros de mora no P.O. 4/2017
do C-A 1 de Vigo, promovido por Jarma S.L. por impago de facturas, por
impte. de 92.103,27 €.
130 30/11/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de novembro, por
4.956,77 € (importe neto).
131 30/11/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes
ao mes de novembro, por 2.148,32 € (impte. neto).
132 03/12/2020 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en novembro 2020, por impte.
bruto total de 1.350 €.
133 04/12/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 13 xustificantes de gasto, nº 51/2020 (subministros e
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu
pago, por impte. bruto de 3.568,02 €.
134 21/12/2020 Orde á secretaría intervención de remisión á Fiscalía da Área de Vigo do
expte. da XXII Festa da Sidra, con motivo do requerimento no procedemento
141/2020 de dilixencias de investigación penal (sobre feitos referidos nunha
denuncia anómina sobre prevaricación nos contratos de subministro de sidra).
135 29/12/2020 Convocatoria de sesión extraordinaria e urxente da Xunta Veciñal para o
29.12.2020 (3 asuntos).
136 31/12/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 11 xustificantes de gasto, nº 58/2020 (subministros e
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu
pago, por impte. bruto de 1.129,93 €.
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137 31/12/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 27 xustificantes de gasto, nº 56/2020 (obras,
subministros e servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp.
partida para seu pago, por impte. bruto de 17.419,50 €.
138 31/12/2020 Aprobar relación de 11 xustificantes de gasto, nº 55/2020 (servizos de
letrados, procuradores e peritos por procedementos contencioso admvos.),
cuxo reparo levantouse pola Xunta Veciñal, e orde de recoñecemento con
cargo á corresp. partida para seu pago, por impte. bruto de 70.467,90 €.
139 31/12/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 4 xustificantes de gasto, nº 47/2020 (subministros e
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu
pago, por impte. bruto de 1.467,25 €.
001 11/01/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de decembro, incluidas
produtividades e gratificacións extra., por 7.114,73 € (importe neto).
002 11/01/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes
ao mes de decembro, por 1.781,69 € (impte. neto).
003 11/01/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ás pagas extraordinarias de
decembro, por 4.784,82 € e 2.237,86 € (importes netos do persoal e
membros da Xunta Veciñal con dedicación, respectivamente).
004 14/01/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago dos atrasos nas
nóminas dos traballadores desta Entidade correspondentes ao ano 2020, por
1.138,91 € (importe neto).
005 14/01/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago da nómina coa parte
proporcional de vacacións non disfrutadas por un traballador desta
Entidade correspondente aos anos 2019 e 2020, por 1.115,79 € (impte. neto).
006 19/01/2021 Recoñecemento da obriga e orde de pago por sentenza 99/20 do Xulgado CAdmvo. 2 de Vigo no P.A. 30/2020, promovido por Asoc. Cultural Treixadura
Gaiteiros, condenando ao pago de 484 € en concepto de custas procesuais.
007 08/02/2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de xaneiro, por
5.098,85 € (importe neto).
008 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 xaneiro, por 2.363,03 € (impte. neto).
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009 09/02/2021 Adxudicación de contrato menor de obras de “Reparación e montaxe de
reixa en R/ Xestoso 53” a Isidro Caride Pascual, por impte. total de 290,40 €.
010 09/02/2021 Recoñecemento da obriga e orde de pago das custas procesuais no P.O.
4/2017 do C-A 1 de Vigo, promovido por Jarma S.L. por impago de facturas,
por impte. de 605 €.
011 09/02/2021 Orde á secretaría intervención de remisión á Fiscalía de Vigo do expte. da
XXI Festa da Sidra 2019, con motivo do requerimento no procedemento
141/2020 de dilixencias de investigación penal (sobre feitos referidos nunha
denuncia anómina sobre prevaricación nos contratos de subministro de sidra).
012 10/02/2021 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en decembro 2020, por impte.
bruto total de 1.350 €.
013 18/02/2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 11 xustificantes de gasto, nº 01/2021 (subministros e
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu
pago, por impte. bruto de 8.305,34 €.
014 18/02/2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 6 xustificantes de gasto, nº 02/2021 (subministros e
servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida para seu
pago, por impte. bruto de 1.180,03 €.
015 11/02/2021 Adxudicación de contrato menor de obras de “Reparación no Cmño. das
Cerdeiras 2” a Alberto Fernández Gómez, por impte. total de 873,62 €.
016 11/02/2021 Adxudicación de contrato menor de obras de “Reparación na Rúa Chans
com Cmño. da Remesiña 2” a Alberto Fernández Gómez, por impte. total de
1.373,35 €.
017 22/02/2021 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 25.02.2021 (8
asuntos).

8. Rogos e preguntas.
Non se formulan.
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.20 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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