
 
 

 

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

 

ORDE DO DÍA 

 

1º) Aprobación, se procede, das actas anteriores correspondentes ás levadas a cabo os 

días 30 de xaneiro e  6 de febreiro de 2017. 

 

2º) Informes e comunicacións da Asesoría Xurídica. 

2.a) Informe proposta do Asesor Xurídico, de data 10 de xaneiro de 2017, para  a 

tramitación dos expedientes administrativos tendentes a declarar a caducidade por 

finalización do prazo  das concesións outorgadas pola Comisión de Goberno municipal 

en sesión celebrada o día 13-5-1992, polo que se autorizou as Entidades Mercantís 

Socoinsa e Euroareas o dereito de uso de solo público para a instalación de 

minigasoliñeiras . 

 

2.b) Dación de conta da Resolución ditada pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil o 

18 de xaneiro de 2017 no expediente sancionador instruído contra Construcciones 

Eiriña s.l. e o Concello de Ponteareas pola realización de obras consistentes na apertura 

de unha zanxa transversal ó cauce para a instalación dunha tubería de saneamento en 

zona de servidume e zona de policía do regato O Viñal e o cruce dunha tubería sobre o 

cauce grapada á obra de paso existente sobre o mesmo na estrada PO 403 Ponteareas-

Mondariz, en O Reiro. 

 

2.c) Dación de conta da Sentencia ditada polo Xulgado do Mercantil, nº 1 de Pontevedra 

o 24 de xaneiro de 2017, nos autos do procedemento ordinario nº 177/16 entablados 

pola SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, contra este Concello sobre reclamación 

de cantidade de 37.506,58 euros correspondentes a dereitos de autor devengados pola 

reprodución non autorizada de obras protexidas por dereitos de propiedade intelectual  

 

4º) Comunicación da Resolución ditada pola Confederación Hidrográfica o 1 de 

febreiro de 2017 no expediente de aproveitamento de 0,008 l/s de auga procedente dun 

manantial denominado Bouza da Iglesia, da parroquia de Santiago de Oliveira. 

Solicitante: Antonio Pino González.  

 

5º) Devolución, se procede, do aval-garantía depositado pola empresa Excavaciones y 

Construcciones Laureano Covelo s.l. respecto da obra SINALIZACIÓN MOBILIARIO 

SENDA DO RÍO TEA. 



 
 

6º) Proposta da Concelleira de Cultura, de data 8 de febreiro de 2017, para a aprobación 

das Bases reguladoras da  convocatoria  do I Concurso de Deseño  Cartel Corpus Christi 

2017. 

 

7º) Propostas da traballadora social de concesión de axudas económicas. 

7.a) Proposta da traballadora social do 31 de xaneiro de 2017 (expte 042/0009/17) de 

concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 

polo aluguer da vivenda a favor de M.J.V.L 

7.b) Proposta da traballadora social do 1 de febreiro de 2017 (expte. 042/0010/17) de 

concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 

polo aluguer da vivenda , abastecemento de auga e subministro de enerxía eléctrica a 

favor de M.J.J.M. 

7.c) Proposta da traballadora social do 2 de febreiro de 2017 (expte. 042/0011/17) de 

concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 

polo aluguer de vivenda, abastecemento de auga e subministro de enerxía eléctrica a 

favor de M.N.M.M. 

7.d) Proposta da traballadora social do 7 de febreiro de 2017 (expte. 042/0012/17) de 

concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 

polo aluguer da vivenda a favor de J.L.S.R. 

7.e) Proposta da traballadora social do 8 de febreiro de 2017 (expte 042/0014/17) de 

concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes 

polo subministro de enerxía eléctrica a favor de C.G.P. 

7.f) Proposta da traballadora social do 7 de febreiro de 2017 (expte 042/0015/17) de 

concesión de axuda económica de emerxencia social para o pago  de débedas pendentes 

polo subministro de enerxía eléctrica a favor de N.D.H 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mándao e asinao o Alcalde, don Xosé Represas Giráldez, en Ponteareas  dez de febreiro  

de dous mil dezasete. 

Ante min 

Secretario accidental,  


