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Entidade Local Menor
de Bembrive
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA VECIÑAL NÚM. 8/2021, DO DIA 30
DE SETEMBRO DE 2021
Na sede da Entidade Local Menor de Bembrive, sendo ás vinte horas e vinte e nove
minutos do xoves día 30 de setembro de 2021, previa convocatoria de sesión
ordinaria realizada pola Alcaldía mediante Resolución de 27 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. Acta anterior:
- Núm. 7/2021, do 26 de agosto de 2021
2. Concesión da distinción “XI mazá de ouro da ELM de Bembrive” de
2021
II. PARTE DE CONTROL:
3. Resolucións da alcaldía – pedanía
4. Rogos e preguntas
--------------------------------------------Ábrese a sesión polo Sr. Alcalde Pedáneo á hora arriba indicada.
Acto seguido, procédese ao tratamento dos puntos da ORDE DO DÍA:
Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 8/2021, do 30.09.2021
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1.- Acta anterior:

- Núm. 7/2021, do 26 de agosto de 2021
Sometida á consideración da Xunta Veciñal o borrador da acta da sesión citada,
distribuida coa convocatoria desta sesión, e ao non producirse intervencións,
declárase aprobada por unanimidade dos asistentes.

2.- Concesión da distinción “XI mazá de ouro da ELM de Bembrive” de 2021
Dase conta da proposta do Sr. Alcalde-Pedáneo de 24.09.2021 co seguinte contido:
“Este e o décimo primeiro ano consecutivo que a Entidade Local Menor de
Bembrive concede a “MAZÁ DE OURO” de acordo ao regulamento aprobado pola
xunta veciñal o 23 de novembro de 2011 que convalidou o acordo do 28.09.2011 na
que se otorgaba o primeiro galardón.
Por Decreto de Alaldía-Pedanía ponse en marcha o proceso facendo as seguintes
dilixencias:
1º- Convocar a tódolos membros da xunta veciñal, así como os representantes dos
colectivos veciñais que colaboran na” XXIII” edición da festa da sidra para que
fixeran as súas propostas, ben personais ou en nome das distintas asociacións.
2º- Valorar de xeito conxunto as propostas recibidas.
3º- Recadar información sobre a proposta recibida,tendo en conta especialmente a
do colectivo que fixo a proposta, pois xa traballaran na súa argumentación.
Concorren os seguintes argumentos:
1º- Asociación fundada no ano 1982 exercendo polo tanto 39 anos de actividade
ininterrumpida sendo un referente na nosa parroquia tanto no fomento de
actividades socioculturais e deportivas como a de promoción e difusión do nome de
Bembrive.
2º- Pola súa labor de socialización na parroquia, estreitando vínculos entre os
nenos, mozos e adultos que forman parte desta entidade, así como das súas
familias.
3º- Pola excelente xestión das instalacións adicadas a actividades deportivas como
a petanca, consideradas como unhas das mellores tanto a nivel autonómico como
estatal.
Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 8/2021, do 30.09.2021
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4º- Polo seu gran compromiso coa cultura e o deporte fomentando a formación da
mocidade e das persoas maiores en diversas actividades e cursos, realizando o
longo do ano diferentes festas gastronómicas e musicais, acompañado tamén pola
gran promoción e difusión que fan do nome de Bembrive os equipos participantes
en diferentes competicións por toda a comarca acadando numerosos premios e
trofeos.
Por todo iso propoñemos para a concesión da “XI MAZA DE OURO DA ENTIDADE
LOCAL MENOR” Á “ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA XESTAS”
Non obstante, a Xunta Veciñal acordará o que estime pertinente”.
....................................................

Por providencia da Alcaldía Pedanía do 20.09.2021 créase a Comisión ao efecto e
desígnanse os membros da Xunta Veciñal que a compoñen.
No expediente consta o informe da secretaría intervención desta Entidade, emitido
o 22.09.2021.
Igualmente, consta acta da referida Comisión, do dia 24.09.2021.
Non se producen intervencións.
ACORDO: Sométese o asunto a votación, resultando que por unanimidade dos
cinco membros presentes (do Sr. Alcalde e dos vocais, Sra. Otero Carrera, Sr.
González Domínguez, Sra. González Fernández e Sr. Costas Costas), acórdase
aprobar a proposta tal como quedou anteriormente transcrita.
II. PARTE DE CONTROL:
3.- Resolucións da alcaldía – pedanía.
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 26.08.2021 ata a desta,
e que estiveron á disposición dos Sres. e Sras. vogais dende a convocatoria desta
sesión:
099 24.08.2021 Ordenar o pago a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social por
importe de 3.841,19 € (impte principal, recargo e xuros de mora).
Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 8/2021, do 30.09.2021
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100 31/08/2021 Ordenar o pago a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social por
importe de 1.996,90 € (correspondente ao período 07/2021 – 07/2021 no
réxime xeral da Seguridade Social).
101 01.09.2021 Recoñecemento de obriga do gasto e orde de pago a 3 corporativos por
asistencia a unha sesión da Xunta Veciñal en agosto 2021, por impte.
bruto total de 1.350 €.
102 02.09.2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
traballadores desta Entidade correspondentes ao mes de agosto, por
5.072,52 € (importe neto).
103 02.09.2021 Recoñecemento da obriga de gasto e orde do pago das nóminas dos
membros da Xunta Veciñal desta Entidade con dedicación
correspondentes ao mes de agosto, por 2.363,03 € (impte. neto).
104 03.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación de arqueta
en Camiño Cerdeiros nº 35” a Alberto Fernández Gómez, por importe
total de 647,35 €.
105 03.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación na Rúa da
Cruz con Rúa Carballal nº 48” a Alberto Fernández Gómez, por importe
total de 6.414,21 €.
106 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación no Parque
Galleiro e no parque forestal do Pouso” a Alberto Fernández Gómez,
por importe total de 1.772,65 €.
107 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación do lavadoiro
de Eifonso” a Alberto Fernández Gómez, por importe total de 635,25 €.
108 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación de canal de
pluviais e reixa en Rúa Chans 36 / 38” a Alberto Fernández Gómez,
por importe total de 1.657,70 €.
109 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación no Camiño
do Pouso nº 109: Recuperación paso de augas pluviais e regadío” a
Alberto Fernández Gómez, por importe total de 1.240,25 €.
110 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación e
humanización de cuneta no Camiño dos Sospalleiros (San Cibrán),
por importe total de 1.201,53 €.
111 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Reparación en Rúa
Mandín nº 27: Colocación de duas reixas na beira da estrada para
recollida de pluviais”, por importe total de 278,30 €.

Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 8/2021, do 30.09.2021
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112 07.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras en “Realización de canais
con reixa para recollida de pluviais no Camiño do Cocho nº 14”, por
importe total de 840,95 €.
113 10.09.2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de
expte. e aprobar relación de 4 xustificantes de gasto, nº 19/2021
(obras, subministros e servizos), e orde de recoñecemento da obriga con
cargo á corresp. partida para seu pago, por impte. bruto de 3.646,99 €.
114 15.09.2021 Recoñecemento da obriga e orde de pago de relación de 4
xustificantes de gasto de ATENEO MUSICAL DE BEMBRIVE, nº
18/2021 (servizos), cargo á corresp. partida para seu pago, por impte.
bruto de 4.400 €.
115

15.09.2021 Autorización para realizar actividade deportiva de ciclismo
“CINTURÓN VERDE BTT” o 24 de outubro 2021 no Monte Público da
titularidade da ELM de Bembrive.

116 16.09.2021 Adxudicación definitiva á mercantil “Explotaciones Forestales del Noroeste,
S.L.” da venta do aproveitamento madeirable 1/2021 a resultas (expte.
360572000001) nunha superficie de 42,8 Ha. no MUP núm. 563 San
Cibrán, Aradas e outros polo prezo ofertado de 15.786 € (IVE excluido).
117 17.09.2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de
expte. e aprobar relación de 10 xustificantes de gasto, nº 20/2021
(subministros e servizos), e orde de recoñecemento con cargo á corresp.
partida para o seu pago, por impte. bruto de 1.515,43 €.
118 17.09.2021 Recoñecemento da obriga e orde de pago de relación de 3
xustificantes de gasto de ALBERTO FERNÁNDEZ GÓMEZ, nº 22/2021
(obras), cargo á corresp. partida para seu pago, por impte. bruto de
6.732,10 €.
119 17.09.2021 Salvar reparo suspensivo de Intervención e continuar tramitación de
expte. e aprobar relación de 1 xustificante de gasto, nº 21/2021
(subministros), e orde de recoñecemento con cargo á corresp. partida
para o seu pago, por impte. bruto de 2.178 €.
120 23.09.2021 Adxudicación de contrato menor de obras de “Subministro e montaxe
de autobomba trituradora en Rúa Segade nº 3” a MADINFOR GLOBAL
S.L., por importe total de 1.107,15 €.
121 23.09.2021 Aprobación do gasto e autorización de emisión de orde de pago a
xustificar por impte. de 4.000 € a favor da alcaldía pedanía para afrontar
custos da XXIII Festa da Sidra.
122 27.09.2021 Convocatoria de sesión ordinaria da Xunta Veciñal para o 30.09.2021 (4
asuntos).
Acta da sesión ordinaria da Xunta Veciñal núm. 8/2021, do 30.09.2021
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4.- Rogos e preguntas.
Non se formulan.
O Alcalde Pedáneo lembra que este fin de semana desenvolverase a Festa da
Sidra, na que haberá diversos actos, e que o domingo entregarase ademáis o
galardón da Mazá de Ouro.
E non tendo outros asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión sendo as 20.39
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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