
 
 
 

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA. 
 
 
De conformidade coas atribucións conferidas pola Lei de Bases de Réxime Local 
7/85,de 2 de abril,e disposicións de aplicación 
 
 
RESOLVO 
 
Convocar sesión ordinaria  da Xunta de Goberno Local, que se levará a cabo na Casa do 
Concello o  9  de xaneiro de 2017, ás 8:45 horas, de conformidade coa seguinte 
 

ORDE DO DÍA. 
 

1º) Aprobación, se procede, da acta anterior correspondente a levada a cabo o día 2 de  
xaneiro de 2017. 
 
2º) Urbanismo 
2.a) Licencias de obras. 
Solicitude presentada o 2 de maio de 2016 (rexistro nº 3694) por dona Elisa Groba 
Pexegueiro, interesando licenza de obras para a demolición dun almacén anexo a unha 
vivenda situada na r/ Paseo Matutino, 51. 
 
2.b) Comunicacións previas de obras. 
2.a) Comunicación previa de obras menores, presentada o día 29 de xullo de 2016   
(rexistro nº 6626), por  don Manuel Vázquez Mozo para levar a cabo a colocación de 
tela sobre placas de fibrocemento nunha vivenda unifamiliar situada no barrio de 
Camba, 14-A da parroquia de Arcos, on ref. catastral 36042A112000600001MI 
 
2.b) Comunicación previa de obras menores, presentada o día 11 de setembro de 2016 
(rexistro 7466), por MOSENDE S.L. para adaptar un local situado na Avda de Galicia 
nº 16 para a actividade de salón recreativo e incoación de expediente de revisión da 
citada comunicación previa. 
 
3º) Informe do Asesor Xurídico, de data 4 de xaneiro de 2017, respecto do 
procedemento a seguir na tramitación de licencias de obras a partires da entrada en 
vigor do regulamento da Lei  do Solo de Galicia, aprobado mediante Decreto 143/2016, 
de 22 de setembro. 
 
4º) Aprobación, se procede da certificación nº 1 da obra AMPLIACIÓN DA REDE DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA EN CHAN, VILAFRÍA, E O CRUCEIRO, redactada 
polo enxeñeiro municipal e director de obra don Roberto Viéitez Alonso, por importe de 
34.352,99 euros, así como da factura nº 1160.00, de data 22 de decembro de 2016, polo 
mesmo importe da certificación. 
 



 
 
 

5º)  Proposta da Concelleira delegada de Urbanismo, de data 5 de xaneiro de 2017, para 
aprobar o PROXECTO REFORMADO DA MELLORA DA SEGURIDADE VIAL EN 
CANEDO, redactado polo enxeñeiro de camiños, don Rafael Llano de la Concha en 
decembro de 2016. 
  
6º) Devolución, se procede,  de fianza, depositada por  THYSSENKRUPP S.L. para 
responder polo servizo para o mantemento de doce equipos elevadores do concello de  
Ponteareas. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Mándao e asinao o Sr. Alcalde, don Xosé Represas Giráldez,  en Ponteareas  cinco de 
xaneiro de dous mil dezasete. 

Ante min 
Secretaria accidental 


