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Entidade Local Menor
de Bembrive
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 6/2020, DO DIA 27 DE
AGOSTO DE 2020
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e oito minutos do
xoves dia 27 de agosto de 2020, previa convocatoria de sesión ordinaria realizada pola
Alcaldía mediante Resolución de 24 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, Dª. Patricia Alvarellos Leis.
A continuación, procédese ao obxecto da sesión o tratamento e resolución dos seguintes
puntos da
ORDE DO DÍA
I. PARTE RESOLUTIVA:
1. Acta anterior:
- Núm. 5/2020, do 13 de agosto de 2020.
2. Proposta da Alcaldía sobre o expediente de Recoñecemento de Créditos
núm. 5/2020 por importe de 4.421,25 €.
3. Convocatoria de subvencións para execución de actuacións de promoción
e desenvolvemento cultural, deportivo, educativo e social no exercicio de
2020.
II. PARTE DE CONTROL:
4.
5.
6.
7.

Transferencia de crédito núm. 3/2020 por 19.000 €.
Información de medidas a adoptar por parte desta ELM sobre o PXOU.
Resolucións da alcaldía – pedanía.
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. Acta anterior:
- Núm. 5/2020, do 13 de agosto de 2020.
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Sometida á consideración da Xunta Veciñal o borrador da acta da sesión citada, distribuida
coa convocatoria desta sesión, e ao non producirse intervencións, declárase aprobada por
unanimidade dos asistentes.

2. Proposta da Alcaldía sobre o expediente de Recoñecemento de Créditos
núm. 5/2020 por importe de 4.421,25 €.
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de data 24.08.2020, co seguinte contido:
“En relación co expediente de aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos
número 5/2020, emito a seguinte proposta, con base aos seguintes,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. - Examinada a relación de xustificantes de gastos núm. 2020/26 (duas facturas
emitidas por “SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.” por un importe total de 4.421,25 €) que se
recollen no listado que se adxunta, comprobouse que corresponden a servizos realizados
correctamente ao longo do ano 2016 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 20 de Agosto de 2020.
As anteditas facturas non foron aprobadas nin imputadas ao orzamento do ano no que se
executou o gasto por diversos motivos.
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 2020.
SEGUNDO. - Que con data 21 de Agosto de 2020 emitiuse informe por parte da secretariainterventora, 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:
PRIMEIRO. - Tomar conta das observacións feitas pola secretaria-interventora no seu
informe de data 21 de Agosto de 2020, que consta incorporado ao expediente, e levantar o
reparo suspensivo correspondente.
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SEGUNDO. – Esta Alcaldía proponlle á Xunta Veciñal que adopte, se procede, o seguinte
ACORDO:
Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos núm. 5/2020 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 4.421,51 euros, correspondentes
aos exercicios seguintes:
Facturas tramitadas no expediente de REC núm. 5/2020
Número factura
Data factura
Importe (€)
El14160060
31.08.2016
264,51
El14160059
31.08.2016
4.156,74
Total
4.421,25
TERCEIRO. - Aplicar, con cargo ao orzamento do exercicio 2020, o correspondente crédito
con cargo ás aplicacións presupostarias correspondentes.”
....................................................
Conclusións do Informe de Intervención do 21.08.2020, no que se interpón reparo:
Primeira. – As prestacións amparadas nas facturas incluídas no presente expediente foron obxecto
dunha contratación irregular, na medida en que foi adquirida 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 no TRLCSP
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 28 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), que establece
que todos os contratos que celebren as Administracións Públicas formalizaranse de acordo co artigo
156, coa excepción dos supostos previstos para a tramitación de emerxencia a que se refire o artigo
113.1 do devandito Corpo legal, que non é de aplicación aos servizos 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, debido a insuficiencia de crédito e a omisión no expediente de requisitos ou trámites
esenciais. O citado reparo ten carácter suspensivo e deberá ser resolto pola Xunta Veciñal da ELM
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,
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preséntase como un instrumento de gasto para facer efectiva a liquidación prevista no apartado 1 do
artigo 35 do TRLCSP, 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. - Cabe sinalar que a contía que representa o gasto derivado do presente expediente supón
unha diminución da capacidade de financiamento da ELM de Bembrive en termos de contabilidade
nacional, a sua aprobación e execución pon en risco o cumprimento do principio de estabilidade
orzamentaria así como o teito de gasto computable, coas consecuencias que se derivan de tales
incumprimentos na normativa de aplicación, en particular, incorporar á realización de calquera gasto
a certificación de existencia de crédito adecuado e suficiente asinada pola Interventora desta ELM.
A estes efectos, cabe mencionar que como consecuencia do incumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria na liquidación orzamentaria, deberase aprobar un plan económicofinanceiro que permita, no ano en curso e no seguinte, o cumprimento do citado obxectivo e da
regra de gasto, co contido e alcance previstos nos artigos 21 e seguintes da Lei Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, nos termos expostos
nos sucesivos informes de intervención ás liquidacións orzamentarias.
Sexta. - 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 2020 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.
Os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra
actuación das Administracións Públicas que afecten aos gastos ou aos ingresos públicos presentes
ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos e supeditarse estrictamente ao
cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira (artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira).
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Os gastos propostos neste REC 5/2020, ao executarse na súa totalidade por conta do capítulo 2 do
orzamento e financiarse íntegramente con recursos propios e non con ingresos afectados de orixe
externa (subvencións e achegas doutras entidades), afectan ou interveñen no cálculo da estabilidade
orzamentaria da Entidade, entendida como capacidade ou necesidade de financiamento consonte os
criterios establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais ou Rexionais. A grandes rasgos e
sen prexuízo dos axustes que sexa preciso practicar, en termos xerais se os gastos non financeiros
(obrigacións recoñecidas dos capítulos 1 a 7 que xordan da liquidación do orzamento deste ano) son
superiores aos ingresos non financeiros (dereitos recoñecidos dos capítulos 1 a 7 liquidados) a
entidade local incurriría nunha situación de necesidade de financiamento e inestabilidade
orzamentaria, coa conseguinte obrigación de aprobar un plan económico-financeiro nos termos do
artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril. En caso contrario, se os ingresos non financieros
son superiores aos gastos a entidade presentará capacidade de financiamento.
Feita esta advertencia cómpre indicar que a experiencia do último ano amosa unha situación na que
esta Entidade cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria regulado no artigo 3 da Lei
Orgánica 2/2012, arroxando unha capacidade de financiamento de 2.035.878,29 €. Así o demostra
os datos da última liquidación aprobada do ano 2017, se ben ese dato débese ao ingreso do
xustiprecio polos terreos destinados á obra “Ampliación do CUVI 2º fase” e ao feito de non poder
aplicar a modificación de crédito aprobada na Xunta Veciñal o 20/09/2017 por importe de 777.255,18
€ debido a situación de excedencia por coidado de familiares da titular do posto de SecretaríaIntervención.
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
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 máis 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. Convocatoria de subvencións para execución de actuacións de promoción
e desenvolvemento cultural, deportivo, educativo e social no exercicio de
2020.
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de data 24.08.2020, co seguinte contido:
“En relación co expediente da convocatoria das bases reguladoras de subvencións por
concorrencia competitiva para a execución de actuacións de promoción e desenvolvemento
cultural, deportivo, educativo e social para o exercicio 2020, emito a seguinte proposta, con
base aos seguintes,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- Vista a proposta das Bases reguladoras que han de rexer a convocatoria
pública de subvencións destinadas ás asociacións da Entidade Local Menor de Bembrive,
sen ánimo de lucro, para a execución de actuacións de promoción e desenvolvimento
cultural, deportivo, educativo e social para o exercicio 2020.
Visto que con data 20.08.2020, por Providencia de Alcaldía, considerouse conveniente
efectuar a convocatoria para a concesión de subvencións ás asociacións ás entidades,
organismos ou asociacións de Bembrive, sen ánimo de lucro, para a execución de
actuacións de promoción e desenvolvimento cultural, deportivo, educativo e social para o
exercicio 2020.
SEGUNDO.- Visto o informe de secretaría-intervención de data 24.08.2020 no que se
indica a lexislación aplicable e o procedemento a seguir para convocar e conceder as
subvencións, así como da existencia de crédito para a atención do dasto derivado da
concesión de ditas subvencións.
LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS, no sucesivo).
- RD 887/2006, de 21 de xullo polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
- Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia (LSG, en adiante).
- Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de
13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
- Ordenanza Xeral de subvencións da Entidade Local Menor de Bembrive (BOP nº 200 de
17 de outubro de 2012).
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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
PRIMEIRO. - Tomar conta das observacións feitas pola secretaria-interventora no seu
informe de data 21 de Agosto de 2020, que consta incorporado ao expediente.
SEGUNDO. – Esta Alcaldía proponlle á Xunta Veciñal que adopte, se procede, o seguinte
ACORDO:
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.
TERCEIRO.- Subministrar, por parte da Intervención, á BDNS a documentación necesaria
para que se proceda a publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra.
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente.”
....................................................
Non se producen máis intervencións.
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos cinco
membros presentes (do Sr. Alcalde e dos vocais, Sra. Otero Carrera, Sr. González
Domínguez, Sra. González Fernández e Sr. Costas Costas), acórdase aprobar a proposta
tal como quedou anteriormente transcrita.
II. PARTE DE CONTROL:
4.

Transferencia de crédito núm. 3/2020 por 19.000 €.

Pola Alcaldía Pedanía dase conta da resolución dictada pola mesma o dia 17.08.2020
aprobando o expediente de modificación de créditos núm. 4/2020, que por erro se
denominou como Transferencia de crédito 3/2020:
“Apreciada a necesidade de asignar crédito a unha partida correspondente ao Capítulo 6 do
Estado de Gastos do Orzamento da Entidade Local Menor de Bembrive.
Á vista do informe de Intervención de data 17 de agosto de 2020.
En virtude das competencias atribuídas a esta Alcaldía polo artigo 21 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e as Bases de Execución do Orzamento
Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 6/2020, do 27.08.2020
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

8

Entidade Local Menor
de Bembrive
Xeral da Corporación, tendo en conta o disposto nos artigos 179 do R.D.Lexislativo 2/2004
e 40 do R.D 500/1990,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de modificación orzamentaria núm. 4/2020, mediante
transferencias de crédito entre partidas do mesmo grupo de función, coa seguinte
desagragación:
DA APLICACIÓN

IMPTE

Á APLICACIÓN

IMPTE

153.210.
Vías
públicas.
Infraestructuras e bens naturais.

- 19.000

153.624.
Vías
públicas.
+ 19.000
Elementos de transporte.

TOTAIS

- 19.000

TOTAIS

+ 19.000

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

5.- Información de medidas a adoptar por parte desta ELM sobre o PXOU.
O Sr. Alcalde Pedáneo informa que a Entidade Local de Bembrive vai poñer a disposición
da veciñanza un equipo de asesoramento formado por un arquitecto e un asesor xurídico
fiscal para resolver dúbidas relativas ao Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOU, co
obxectivo de formular as alegacións que se estimen pertinentes ou oportunas.
Esta Entidade informará da data, lugar e hora de realización dunha xuntanza informativa
con dito gabinete de asesores, que se prevé para a primeira quincena de setembro.
6. Resolucións da alcaldía – pedanía.
De conformidade ao recollido nos art. 22.2 da Lei 7/1985 e art. 42 do RD 2568/1986 polo
que se aproba o ROF, pola Presidencia dase conta da relación das resolucións adoptadas
pola mesma dende a convocatoria da sesión do 26.03.2020 ata a desta, e que estiveron á
disposición dos Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta sesión:
030 16/03/2020 Decreto de medidas adoptadas como consecuencia da crise sanitária do
coronavirus (Covid-19).
031 30/03/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de marzo, por 6.201,22
€ (importe neto).
032 30/03/2020 Recoñecemento da obriga e orde de pago por sentenza do Xulgado
Contencioso - Adm. 2 de Vigo, no P.O. 497/18, promovido por Luis Martínez
Gómez, condenando ao pago do imp. de 48.988,79 € en concepto de principal.
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033 30/03/2020 Aprobar relación de 7 xustificantes de gasto, nº 8/2020 (varios submin. e
servizos do Entroido de 2020), e orde de recoñecemento con cargo ás
corresp. partidas para seu pago, por impte. bruto de 5.166,80 €.
034 01/04/2020 Ordear a venta de 3 lotes de madeira cun volume de 220 m3, no Cño. Arieiro
21, Estrada das Plantas 1, e Círculo Mercantil, a Carballeira Forestal S.L., por
impte. bruto de 9.688,00 €.
035 03/04/2020 Aprobar, a solicitude de C. Romero Núñez, a suspensión de contrato de
arrendamento da caseta bar do Parque forestal de Bembrive, con efectos
desde o 14.03.2020 e a paralización de emisión de recibos ata o fin do estado
de alarma polo Covid-19.
036 03/04/2020 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en febreiro 2020, por impte. bruto
total de 1.350 €.
037 03/04/2020 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en marzo 2020, por impte. bruto
total de 1.350 €.
038 13/04/2020 Aprobación provisional de proposta da Comisión do Fondo de Acción Social de
concesión de axudas do Fondo de Acción Social de 2019 a 3 traballadores,
por impte. bruto total de 2.296,50 €.
039 20/04/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 12
xustificantes de gasto, nº 9/2020 (varios submin., servizos e obra), e orde de
recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte.
íntegro de 4.965,38 €.
040 20/04/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 17
xustificantes de gasto, nº 10/2020 (varios submin. e servizos), e orde de
recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte.
Íntegro total de 3.423,79 €.
041 30/04/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de abril (incluido FAS
2019), por 8.171,11 € (importe neto).
042 30/04/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes ao
mes de abril, por 2.159,28 € (impte. neto).
043 07/05/2020 Convocatoria de sesión extraordinaria e urxente da Xunta Veciñal (a porta
pechada con motivo do estado de alarma por coronavirus) para o 11.05.2020
(5 asuntos).
044 11/05/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 9 xustificantes
de gasto, nº 13/2020 (varios submin. e servizos), e orde de recoñecemento
con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte. Íntegro total de
2.263,23 €.
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045 15/05/2020 Aprobar devolución de ingreso indebido por erro de tres transferencias de 230
€ relativas á adquisición de sidra, por impte. total de 460 €.
046 18/05/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 16
xustificantes de gasto, nº 14/2020 (varios submin. e servizos), e orde de
recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte.
íntegro total de 3.247,33 €.
047 25/05/2020 Conformidade para pago de 7.404,38 € a Excavaciones y Construcciones M.
Pérez Portela, S.L., con cargo ao Fondo de Melloras do MUP 563, por
realización da obra de reparación de paso de auga na pista da Fraga.
048 29/05/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de maio, por 6.182,58 €
(importe neto).
049 29/05/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes ao
mes de maio, por 2.261,32 € (impte. neto).
050 02/06/2020 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en maio 2020, por impte. bruto total
de 1.350 €.
051 02/06/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 9 xustificantes
de gasto, nº 15/2020 (varios submin. e servizos), e orde de recoñecemento
con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte. íntegro total de
1.947,39 €.
052 08/06/2020 Salvar reparo suspensivo de intervención e aprobar relación de 3 xustif. de
gasto, nº 17/2020 (obras adxudicadas a A. Fernández Gómez), e orde de
recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para seu pago, por impte.
íntegro total de 4.480,63 €.
053 16/06/2020 Convocatoria de sesión extraordinaria da Xunta Veciñal para o 19.06.2020 (6
asuntos).
054 22/06/2020 Adxudicación de contrato menor de obras de “Reparación parque do Galleiro”
a Alberto Fernández Gómez, por impte. total de 1.022,45 €.
055 22/06/2020 Adxudicación de contrato menor de obras de “Reparación parque do Galleiro”
a Carpintería Morgasan S.L. “Morplay”, por impte. total de 1.929,04 €.
056 25/06/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 12 xustificantes de gasto, nº 19/2020 (subministros e
servizos varios), e orde de recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para
seu pago, por impte. bruto de 2.375,18 €.
057 29/06/2020 Adxudicación de contrato menor de subministro de “10 unidades de papeleiras
exterior basculante com soporte 40 lts 53x33 cm” a Dismac, por impte. total de
1.108,97 €.
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058 01/07/2020 Aprobación do expte. de modificación orzamentaria núm. 2/2020 mediante
transferencias de crédito entre partidas da mesma área de gasto, para dotar
de crédito ás aplicacións 153.635 e 163.623, pola cantidade total de 1723,94 €
059 02/07/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas das pagas
extraordinarias dos traballadores desta Entidade (persoal laboral e funcionario)
correspondentes ao mes de xuño, por 6.301,95 € e dos membros da Xunta
Veciñal con dedicación, por 1.681,28 € (importes netos).
060 03/07/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de xuño, por 6.182,45 €
(importe neto).
061 03/07/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes ao
mes de decembro, por 2.299,05 € (importe neto).
062 06/07/2020 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en xuño 2020, por impte. bruto total
de 1.350 €.
063 06/07/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 9 xustificantes de gasto, nº 20/2020 (subministros e
servizos varios), e orde de recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para
seu pago, por impte. bruto de 2.068,81 €.
064 17/08/2020 Adxudicación de contrato menor de obras de “Obradoiro didáctico de
bioconstrucción na senda do río Eifonso” a Rubén Berto Covelo, por impte.
total de 2.125,00 €.
065 21/07/2020 Adxudicación de contrato menor de obras de “Entubado e formigonado de
reixa Camiño Cerdeiros nº 9” a Alberto Fernández Gómez, por impte. total de
421,26 €.
066 21/07/2020 Adxudicación de contrato menor de obras de “Reparación en Camiño Pedrosa”
a Alberto Fernández Gómez, por impte. total de 193,60 €.
067 29/07/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte. e
aprobar relación de 11 xustificantes de gasto, nº 24/2020 (subministros e
servizos varios), e orde de recoñecemento con cargo ás corresp. partidas para
seu pago, por impte. bruto de 2.202,86 €.
068 30/07/2020 Recoñecemento da obriga e orde de pago por sentenza do Xulgado
Contencioso - Adm. 1 de Vigo, no P.A. 68/19, promovido por Oziona
Soluciones de entretenimiento S.L., condenando ao pago do imp. de 605 € en
concepto de costas (Peza de taxación de costas 68/2019, Decreto de
23.06.2020 e Dilixencia de Ordenación de 09.07.2020).
069 30/07/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación correspondentes ao
mes de xullo, por 2.299,05 € (importe neto).
070 30/07/2020 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de xullo, por 6.182,45 €
(importe neto).
071 06/08/2020 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de expte.
REC núm. 4/2020 e aprobar relación de 3 xustificantes de gasto, nº 23/2020
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(subministros e servizos varios), e orde de recoñecemento con cargo ás
corresp. partidas para seu pago, por impte. bruto de 101,01 €.
072 10/08/2020 Convocatoria de sesión extraordinária da Xunta Veciñal para o 13.08.2020 (5
asuntos).
073 14/08/2020 Orde de pago por sentenza do Xulgado Contencioso - Adm. 1 de Vigo, no P.A.
68/19, promovido por Oziona Soluciones de entretenimiento S.L., condenando
ao pago do imp. de 8.178,51 € en concepto de xuros de mora (Execución
definitiva 39/2019, Dilixencia de Ordenación de 10.07.2020).
074 17/08/2020 Aprobación do expte. de modificación orzamentaria núm. 4/2020 mediante
transferencias de crédito entre partidas do mesmo grupo de función, para
dotar de crédito á aplicación 153.624, pola cantidade total de 19.000,00 €.
075 17/08/2020 Aprobación do gasto, recoñecemento da obriga e orde de pago do Xustificante
de gasto 2020 66-206 (Relación Xustif. Gasto 2020/25) correspondente á
factura núm. VO-202000638862 emitida por NORTHGATE ESPAÑA
RENTING FLEXIBLE, S.A.U. por importe de 19.000,00 €.
076 19/08/2020 Aprobación do gasto, recoñecemento da obriga e orde de pago por sentenza
do Xulgado Contencioso - Adm. 1 de Vigo, no P.A. 187/17, promovido por
Bandin Audio S.L., condenando ao pago do imp. de 363,00 € en concepto de
costas (Peza de taxación de costas 187/2017, Decreto de 29.06.2020 e
Dilixencia de Ordenación de 14/07/2020).
077 24/08/2020 Convocatoria de sesión extraordinaria da Xunta Veciñal para o 27.08.2020 (7
asuntos).

7. Rogos e preguntas.
Non se formulan.
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.33 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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