
 
 
 

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  6  de febreiro de 2017, ás 8:45 horas, de conformidade coa seguinte 

 
 

ORDE DO DÍA 
 

1º) Urbanismo.  
2.a) Licencias de obras. 
2.a.1) Solicitude presentada o día 7 de xullo de 2016 (rexistro 6002) por don José 
Amoedo Sotelino, en representación da Comunidade de Montes Veciñais en Man 
Común de Ribadetea, interesando licenza de obras para a construción dun punto de auga 
para a prevención e defensa contra incendios, no lugar de Salgueirón, Ribadetea 
 
2.a.2) Solicitude presentada o día 23 de abril de 2015 (rexistro 3388) por don  Rubén 
Bello Seoane, interesando licenza para a legalización dun galpón agropecuario adicado 
a cría de porcinos na parcela 350 do polígono 131, do barrio de Chan de Gándara 
(Padróns). 
 
2.a.3) Solicitude presentada o 3 de outubro de 2016 (rexistro 8482) por don José María 
Bouzó Argibay, interesando licenza de obras para o acondicionamento e mellora de 
camiño existente no barrio de Reimonde, da parroquia de Guillade. 
 
2.b) Dacións  de conta de comunicacións previas de obras. 
2.b.1)  Dación de conta  da comunicación previa  de adaptación de local para  
actividades (CP-002) presentada o 25 de agosto de 2015 (rexistro nº 6946), por don 
Martín Martínez Núñez, en representación de Carnicería y Charcutería Martín S.L,  para 
adaptar un local situado na r/ das Mimosas, 9 baixo, con ref. Catastral nº 
0793001NG460950014KL para a actividade de CARNECERÍA-CHARCUTERÍA 
 
2.b.2) Dación de conta  da comunicación previa  de obras maiores (CP-005) presentada 
o día 23 de xaneiro de 2017 (rexistro  nº 425), por dona Araceli Martínez López, en 
representación da Comunidade de Propietarios do edificio Blanco Amor, para levar a 
cabo o mantemento e conservación en fachada medianeira do citado edificio situado na 
rúa Nardos nº 14, con referencia catastral 000706500NG46G001XJ. 
 
 



 
3º) Informes e comunicacións da Asesoría Xurídica. 
3.a) Informe proposta do Asesor Xurídico de orde de inicio de expediente sancionador e 
de reposición da legalidade contra dona Amanda Otero Gil, titular da cafetería A 
Perillana situada na rúa Braña, 8 baixo 
 
4º) Comunicación da Resolución ditada polo Presidente da  Deputación Provincial,  
pola que se determina a cantidade individual e definitiva  correspondente ó Concello de 
Ponteareas ó abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). 
 
5º) Proposta da Alcaldía, de data 1 de febreiro de 2017, para a aprobación definitiva das 
Bases reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras do Concello. 
 
6º) Proposta da Alcaldía, de data 31 de xaneiro de 2017, sobre a variación dos membros 
da Mesa Local de Comercio. 
 
7º) Propostas da traballadora social de concesión de axudas económicas. 
7.a) Proposta da traballadora social do 12 de xaneiro de 2017 (expte 042/0001/17) de 
concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 
polo aluguer da vivenda a favor de R.P.C. 

7.b) Proposta da traballadora social do 17 de xaneiro de 2017 (expte. 042/0002/17) de 
concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 
polo aluguer da vivenda e abastecemento de auga a favor de B.B.C. 

7.c) Proposta da traballadora social do 17 de xaneiro de 2017 (expte. 042/0003/17) de 
concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 
polo aluguer de vivenda a favor de R.R.M. 

7.d) Proposta da traballadora social do 17 de xaneiro de 2017 (expte. 042/0004/17) de 
concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 
polo aluguer da vivenda e subministro de enerxía eléctrica a favor de M.C.M.R. 

7.e) Proposta da traballadora social do 18 de xaneiro de 2017 (expte 042/0005/17) de 
concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 
polo aluguer da vivenda, de auga e subministro de enerxía eléctrica a favor de 
M.M.A.S. 

7.f) Proposta da traballadora social do 20 de xaneiro de 2017 (expte 042/0006/17) de 
concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago  de débedas pendentes 
polo aluguer da vivenda a favor de M.C.R.B. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mándao e asinao o Alcalde, don Xosé Represas Giráldez, en Ponteareas  tres de febreiro  
de dous mil dezasete. 

Ante min 
Secretario accidental,  


