
  
Concello de Ponteareas 

 
 
 
 

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 marzo de 2017, ás 8:45 horas, de conformidade coa seguinte 
 

ORDE DO DÍA 
 
1º) Aprobación, se procede, da acta anterior correspondente á levada a cabo o día 6 de marzo 
de 2017. 
 
2º)) Propostas da Traballadora Social para axudas de emerxencia. 
a) Proposta da traballadora social do 10 de xaneiro de 2017 (expte. 042/0190/17) de concesión 
de axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes polo subministro 
de enerxía eléctrica, a favor de J.M.F.A. 
 
b) Proposta da traballadora social do 7 de marzo de 2017 (expte. 042/027/17) de concesión de 
axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes polo aluguer de 
vivenda, a favor de M.N.M.M. 
 
c) Proposta da traballadora social do 7 de marzo de 2017 (expte. 042/032/17) de concesión de 
axuda económica de emerxencia social para o pago de gastos polivalentes a favor de J.M.M.S 
 
d) Proposta da traballadora social do 7 de marzo de 2017 (expte. 042/034/17) de concesión de 
axuda económica de emerxencia social para o pago de débedas pendentes polo aluguer da 
vivenda,  a favor de M.Y.M.M 
 
e) Proposta da traballadora social do 8 de marzo de 2017 (expte. 042/035/17) 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.S 
 
f) Proposta da traballadora social do 9 de marzo de 2017 (expte. 042/036/17) 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 A.B.L.D. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mándao e asinao o Alcalde, don Xosé Represas Giráldez, en Ponteareas, dez de marzo de 
dous mil dezasete 

Ante min, 
Secretaria Xeral 
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