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Entidade Local Menor
de Bembrive
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA VECIÑAL NÚM.
10/2020, DO DIA 29 DE DECEMBRO DE 2020
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e cinco minutos do
martes dia 29 de decembro de 2020, previa convocatoria de sesión extraordinaria e urxente
realizada pola Alcaldía mediante Resolución de 29 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 obxecto da sesión é o tratamento e resolución dos seguintes puntos da
ORDE DO DÍA
I. PARTE RESOLUTIVA:

1. Ratificacion, se procede, da urxencia da convocatoria.
2. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento de reparo suspensivo
interposto pola Secretaria-Interventora das facturas incluidas na
relación de Xustificantes de Gasto núm. 2020 55, por importe total de
70.467,90 €.
3. Proposta de resolución de concesión de subvencións para a execución
de actuacións de promoción e desenvolvemento cultural, deportivo,
educativo e social no exercicio 2020.
--------------------------------------------Ábrese a sesión polo Sr. Alcalde Pedáneo á hora arriba indicada.
Acto seguido, procédese ao tratamento dos puntos da ORDE DO DÍA:

1. Ratificacion, se procede, da urxencia da convocatoria.
Pola Presidencia dase conta da proposta da Alcaldía do 29.12.2020, co seguinte contido:
“Debido á coincidencia da data do pleno ordinario coas festas do Nadal, engadido ao gran
volume de traballo administrativo por requerimento de documentación por diferentes
administracións, resulta necesaria a convocatoria extraordinaria e urxente da sesión
plenaria correspondente ao mes de nadal do ano 2020.
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Por estes motivos expostos non foi posible a sesión ordinaria o último xoves do mes.”
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
de ratificación da urxencia, tal como quedou anteriormente transcrita.

2. Proposta da Alcaldía-Pedanía de levantamento de reparo suspensivo
interposto pola Secretaria-Interventora das facturas incluidas na
relación de Xustificantes de Gasto núm. 2020 55, por importe total de
70.467,90 €.
Polo Alcalde-Pedáneo dase conta do informe-proposta de Alcaldía de data 29.12.2020, co
seguinte contido:
““En relación ao expediente de pagamento da relación de xustificantes de gasto núm. 2020
55 por un importe total conxunto de 70.467,90 €, emítese proposta en base aos seguintes
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. – Vista a necesidade de pagamento de once facturas incluídas na relación de
xustificantes de gasto núm. 2020 55 por importe total de 70.467,90 €.
SEGUNDO. - Que o 28 de decembro de 2020 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-.
- 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 28 de decembro de 2020 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 aprobar os referidos gastos pola cantidade total de
70.467,90 €.
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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, e ordenar a tramitación e terminación do expediente.
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente”.
....................................................
O expediente conta co informe da Secretaría Intervención emitido o 28.12.2020, que dí:
“PRIMEIRO.- Exposición dos incumprimentos normativos.
Da documentación incorporada ao expediente dedúcese que todas as contratacións foron realizadas
directamente, de forma verbal, polo Alcalde-Pedáneo, xa que en ningún caso consta a previa
autorización do gasto a realizar nin a certificación de existencia de crédito expedida pola SecretariaInterventora nin o informe do órgano de contratación motivando a necesidade do contrato.
A maior abundamento, no caso da factura que se indica de seguido, superouse individualmente a
cifra que se establecen para os contratos menores na normativa xeral sobre contratación
administrativa recollida pola Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (...).
Factura que supera a cifra establecida para os contratos menores:
Data
factura

Rexistro

Terceiro

Núm. factura

Importe (€)

Calificación
do contrato

2020
66-345

AOS
POLICARPO
SANZ 17, SLP

10121

34.968,62

Servizos

31.10.2020

A este respecto compre sinalar que consta outra factura emitida o 29.05.2020 pola mesma empresa
e correspondente ao mesmo servizo “Asesoramento xurídico P.O. 270/19. Construcciones Fechi,
S.L.”, sendo acredora por este servizo a 28.12.2020 por un importe total de 69.937,2 €, IVE incluído.
En relación á factura núm. Rect-10120 – Xustificante de gasto núm. 2020 66000344- de importe
8.916,94 €, IVE incluído, trátase dun contrato de servizos que supera de forma conxunta coas
facturas que a continuación se enumeran, emitidas pola mesma empresa (“AOS POLICARPO SANZ
17 SLP”, con CIF: B-27.824.895) e con idénticos conceptos (“Procedimiento Ordinario 256/2019.
Excavaciones y construcciones Pérez Portela”), o límite cuantitativo establecido para os contratos
menores (15.000 €, cando se trate de contratos de servizos, IVE excluído) establecido no artigo 118
da Lei 9/2017.
Xustificante
Gto
2019 66-211
2020 66-134

Núm.
fras.
1022
1019

Data fra.

Concepto

23.07.2019
29.05.2020

Asesoramento xurídico P.O. 236/2019
Asesoramento xurídico P.O. 256/2019.
Excavac. y constr. Pérez Portela

Importe
(€)
16.040
8.916,94

A estes efectos, compre destacar que no informe de intervención de data 15.06.2020 (informe de
reparo) xa indiquei que no caso da factura núm. 1019 – Xustificante de gasto núm. 2020 66000134-,
se superaba de forma conxunta coa factura núm. 1022 (Xustificantes de gastos 2019 66000211)
emitida o día 24 de xullo de 2019 emitida pola mesma empresa (“AOS Abogados”) o importe
establecido para os contratos menores previstos no art. da 118 Lei 9/2017, ao que agora me remito.
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Por outra banda, o importe dos servizos amparados nas facturas emitidas por “MANTENIMIENTO
SERVICIOS OCHENTA VEINTE S.L.”, con CIF: B-27798255, obxecto deste expediente superan de
forma conxunta coas facturas que a continuación se enumeran, emitidas pola mesma empresa e con
idénticos conceptos (Informe pericial P.O. 270/19 e P.O. 236/19) o límite cuantitativo establecido
para os contratos menores (15.000 €, cando se trate de contratos de servizos, IVE excluído) –
acredora a 29.12.2020 de catro facturas, duas correspondentes ao P.O.270/2019 “Construcc. Fechi”
por importe total de 19.353,96 €, IVE excluido, e duas correspondnetes ao P.O. 256/2019 “Excavac.
Y Construcc. Pérez Portela por un importe total de 18.634 €, IVE excluído–.
Xustif Gto
2020 66-141

Nº fras.
Emit-3

Data fra.
29.05.2020

2020 66-142

Emit-4

29.05.2020

Concepto
Informe pericial P.O. 270/19 (Construcc.
FECHI)
Informe pericial P.O. 256/19 (Construcc.
PÉREZ PORTELA)

Impte (€)
9.676,98
9.317,00

Nestes casos, a selección do contratista debería de haberse realizado conforme aos procedementos
establecidos na Lei de Contratos do Sector Público 9/2017 respectando en todo caso os principios
de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non
discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización
dos fondos destinados á realización de obras, a adquisición de bens e a contratación de servizos
mediante a esixencia da definición previa das necesidades para satisfacer, salvagárdaa da libre
competencia e a selección da oferta economicamente máis vantaxosa, o que non se fixo.
Respecto aos presentes contratos, existe una falta absoluta de procedemento xa que non constan no
expediente ningún dos documentos necesarios para a correcta tramitación dos mesmos: (...)
A que subscribe advirte que nestes casos, o procedemento correcto para tramitar estes contratos
que superan o importe establecido para os contratos menores sería atender ao valor estimado total
do servizo para determinar o procedemento de contratación aplicable e así evitar o fraccionamento
ilícito do contrato previsto no artigo 99.2 da LCSP 9/2017 nos seguintes termos: (...)
Polo que respecta as restantes facturas estarían dentro do umbral establecido para os contratos
menores.
Así, o artigo 118 sinala o seguinte: (...)
Desta regulación podemos extraer as seguintes conclusións sobre os requisitos procedimentais
obrigatorios para os contratos menores:
 A limitación cuantitativa para este tipo de contratos en función do seu valor estimado, según
o disposto no artigo 101 da LCSP (Valor Estimado inferior a 15.000 € para contratos de
servizos, IVE excluido) e temporal (non pode ter unha duración superior a un ano nin ser
obxecto de prórroga, a teor do disposto no artigo 29.8 LCSP).
 Informe do órgano de contratación motivando a necesidade do contrato.
 Poden adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de obrar e coa
habilitación profesional necesaria.
A Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, da Oficina Independente de Regulación e Supervisión da
Contratación (...) esixe que o órgano de contratación solicite sempre tres orzamentos,
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independientemente da contía do gasto previsto, si ben a doutrina recente ao respecto (...) entende
que non é obrigatorio para as Entidades Locais, si o entendemos recomendable.
 A xustificación do órgano de contratación de que non se está alterando o obxecto do
contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación. (...)
 A aprobación do gasto e a incorporación da factura correspondente. (...)
 Publicidade no perfil do contratista cunha periodicidade, como mínimo, trimestral, dos
contratos menores celebrados, obriga que xa viña recollida na Lei 19/2013, de transparencia,
acceso á información pública e bo Goberno, e que agora incorpora a LCSP (...)
 Rexistro.
De acordo co establecido no art. 346 da LCSP, os contratos menores serán obxecto de rexistro no
Rexistro de Contratos do Sector Público dependente do Ministerio de Facenda: (...)
 Rendición.
Conforme o establecido no artigo 335, os contratos menores serán tamén obxecto de rendición ante
o Tribunal de Contas ou órgano autonómico equivalente: (…).”
En consecuencia, advírtese por esta Intervención da necesidade de programar as necesidades de
gasto desta ELM para evitar o fraccionamento ilegal no caso de facturas que superen a limitación
cuantitativa e temporal do contrato menor e que cubren necesidades recurrentes, reiteradas e
previsibles.
SEGUNDO.- Descrición detallada do gasto, que é obxecto de reparo polos seguintes motivos:
- De conformidade co disposto no artigo 215 e 216 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e art. 14 e seguintes do RD 424/2017
resulta preciso interpoñer reparo suspensivo por insuficiencia de crédito adecuado.
Corresponde á Xunta Veciñal resolver a discrepancia de conformidade cos artigos 217.2 a) do
TRLRFL e 15.2 a) do RD 424/2017, polo que se regula o réxime xurídico de control interno nas
entidades do Sector Público Local, baixo as responsabilidades que pudieran corresponder. A
formulación do reparo esixe a suspensión da tramitación do expediente.
Consonte ao disposto nos artigos 173.5 e 188 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o TRLRFL
establece a nulidade do acto e as responsabilidades dos pagos sen consignación orzamentaria
suficiente, como ocorre nestes casos.
- As contratacións levadas a cabo determinan supostos de contratación irregular, na medida que os
servizos obxecto deste expediente se levan a cabo sobre a base dunha contratación verbal, a cal
está expresamente prohibida polo artigo 37.1 da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, 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 de referencia.
As consecuencias destas contratación verbais consistentes no encargo destas prestación
prescindindo total e absolutamente do procedemento e das formalidades establecidas na LCSP, é a
nulidade absoluta de tales actuacións, e polo tanto a inexistencia de vínculo contractual do que se
poidan derivar obrigas para a Administración.
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Neste sentido, o artigo 38 da LCSP, indica que os contratos celebrados polos poderes
adxudicadores, serán inválidos cando o sexan algún dos seus actos preparatorios ou o de
adxudicación, por concorrer algunha das causas de dereito administrativo ou de dereito civil a que se
refiren os artigos seguintes do citado texto legal.
No artigo 32 do citado corpo legal enuméranse como causas de nulidade de dereito administrativo,
entre otras, a carencia ou insuficiencia de crédito (apartado 2.b), así como as indicadas no artigo 47
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común (apartado 1.e), entre as
que se atopa o prescindir total e absolutamente do procedemento legalmente establecido.
- Os gastos documentado nos xustificantes de gasto a que se refire este informe non foron obxecto
do trámite de fiscalización previa que regulan os artigos 214 e seguintes do TRLRFL.
De terse sometido a intervención ou fiscalización previa no momento oportuno, esta Intervención
tería formulado a súa disconformidade co procedemento seguido para a asunción daqueles,
mediante a correspondente nota de reparo en aplicación do disposto no artigo 215 e seguintes do
TRLRFL, dando lugar á suspensión do procedemento de gasto e pago ao basearse na omisión de
trámites ou requisitos esenciais.
A) Observacións.
PRIMEIRA.- En relación ao tema da estabilidade e regra de gasto, este pago no exercicio 2020
repercutirá na estabilidade e a regra de gasto que se informará na liquidación orzamentaria 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.
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).
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.- Según os datos contados na base de datos de contabilidade desta Entidade Local, na
actualidade existen por diversos motivos alleos a esta Intervención un elevado número de facturas
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dos exercicios anteriores que se atopan pendentes de conformidade, tramitación, aprobación e
posterior pago, e outras pagadas pendentes de aplicación ao orzamento, e que teñen máis
antigüedade que as que constan neste expediente, e que por tanto debían ser preferentemente
tramitadas e aprobadas, conforme ao Plan de Disposición de Fondos (BOP do 17.02.2014), que está
vixente na actualidade e as normas xerais, debendo seguirse a orde cronolóxica de incoación dos
expedientes, a cal é a data de rexistro da factura.
Esta forma de actuar supón unha vulneración sistemática do disposto no artigo 187 do TRLRFL que
establece que á hora de realizar a expedición das ordes de pago, terán prioridade as obrigas
contraídas nos exercicios anteriores, así como da Lei 39/2015, que recolle a necesidad de tramitar
os exptes. administrativos de gasto pola data de presentación de factura no rexistro correspondente.
Compre lembrar que unha situación de dilatación no pago das facturas, así como as numerosas
reclamacións de cantidades existentes nos Xulgados pode dar lugar a consecuencias económicas e
orzamentarias que causen quebrantos avaliables económicamente á Entidade Local Menor de
Bembrive, que, a súa vez, poden dar lugar a responsabilidades persoais da Entidade esixibles
conforme ao disposto no art. 36 da Lei 40/2015, do Réxime Xurídico do Sector Público.
A estes efectos, lémbrase a necesidade de tramitar e pagar as facturas dentro do prazo legal
establecido na vixente Lei de Contratos, xa que, entre otros motivos, a demora nos pagos supón a
obriga de satisfacer xuros de mora consonte ao disposto na Lei 3/2004, pola que se establecen
medidas de loita contra a morosidade.
CUARTA.- As facturas obxecto deste expediente veñen dilixenciadas de conformidade coa
prestación realizada que se describe nos respectivos documentos, en canto a calidade, cantidade e
prezo, polo Alcalde-Pedáneo da Entidade Local Menor de Bembrive.
QUINTA.- Cabe sinalar que 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. 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, 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 pagadas sen
identificarse a súa orixe e, ademais, que esta situación prolónguese excesivamente no tempo.
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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.
Advírtese por esta Intervención da necesidade de regularizar á maior brevidade posible o saldo da
conta extrapresupostaria 555 “Pagos pendentes de aplicación” 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.
Todo iso, así mesmo, sen prexuízo da posibilidade de incorrer en responsabilidades contables e de
ser constitutivas de infraccións moi graves en materia de xestión económico-orzamentaria previstas
na LTAIPBG pola ordenación de pagos sen crédito suficiente para realizalos ou pola vulneración da
normativa presupostaria aplicable, cando as conductas sexan culpables.
B) Conclusións.
- As prestacións amparadas nas facturas incluídas no presente expediente foron obxecto dunha
contratación irregular, na medida en que foron adquiridas sen contar con crédito presupostario no
momento no momento de realizar o encargo das prestacións correspondentes.
- Non existe crédito adecuado e suficiente para atender aos gastos expresados que constan na
Relación de Xustificantes de Gasto 2020/55 por 70.467,90 €, e se formula reparo por tal motivo e se
advirte da improcedencia do seu pago.
- Os ordenadores de gastos e pagos serán persoalmente responsables de todo gasto que autoricen
e 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 acordo co previsto
no artigo 28 da LTAIPBG.
C) Cáracter e efectos dos reparos formulados.
Como consecuencia de todo o anteriormente exposto, procede formular reparo suspensivo,
conforme ao disposto nos artigos 216 a) e c) do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas
Locais por insuficiencia de crédito e 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.
47.1 e) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común (LPAC) e art. 39.2
da LCSP.
O citado reparo ten carácter suspensivo e corresponde á Xunta Veciñal resolver a discrepancia (...).”

....................................................
Non se producen intervencións.
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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 de resolución de concesión de subvencións para a execución
de actuacións de promoción e desenvolvemento cultural, deportivo,
educativo e social no exercicio 2020.
Na sesión celebrada o 27.08.2020 pola Xunta Veciñal adoptouse o seguinte acordo:
1º. Tomar conta das observacións feitas pola secretaria-interventora no seu informe
de data 21 de Agosto de 2020, que consta incorporado ao expediente.
2º. Aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións polo procedemento de
concorrencia competitiva para as entidades, organismos ou asociación, sen ánimo de lucro,
para a execución de actuacións de promoción e desenvolvemiento cultural, deportivo,
educativo e social para o exercicio 2020.
3º. Subministrar, por parte da Intervención, á BDNS a documentación necesaria
para que se proceda a publicación do extracto da convocatoria no BOP de Pontevedra.
.................................................................................
Polo Alcalde-Pedáneo dase conta do informe proposta da Comisión de Avaliación das
subvencións por concorrencia competitiva para actividades culturais, deportivas, educativas
e sociais do 2020 (expte. 71/2020), reunida o 25.11.2020, co seguinte contido:
“Elevar á Xunta Veciñal desta Entidade Local Menor, a seguinte proposta:
1. “Outorgar subvencións con cargo á partida 3.482 dos orzamentos da Entidade Local
Menor de Bembrive para o exercicio 2020 as subvencións que se indican táboa seguinte:
Núm.

Asociación

1
2
3
4
5
6
7
8

A.C.D. Xestas
Asoc. de mulleres Xestas
Asoc. S.C.D.R. Helios
C.D. Tenis de Mesa Helios
Ateneo Musical de Bembrive
ANPA “O Lecer” do CEIP Chans
Asoc. de mulleres Lúa
Irmandade de festas San Blas e Santiago Apóstolo
TOTAL

Gasto a
xustificar
1.091,94
1.088,00
5.809,20
7.480,00
70.594,65
5.800,00
1.700,00
4.335,00
97.898,79

Cantidade a
conceder (€)
896,10
618,00
3.904,50
510,00
2.680,95
1.032,00
700,00
847,00
11.188,55

Os solicitantes xustificarán para cada subvención os gastos que figuran na columna “Gasto
a xustificar” da táboa anterior. No caso de xustificar gastos por menor importe aboarase a
subvención na cantidade que resulte proporcional aos gastos xustificados.
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Todo elo condicionado á xustificación das actividades na forma e no prazo esixidos no
apartado 9 do Regulamento mencionado na convocatoria.
2. Ampliar o prazo de xustificación das subvencións ata o 28 de Febreiro de 2021”.
O expediente conta co informe favorable da Secretaría Intervención.
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.
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.11 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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