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SECRETARIA XERAL

CONCELLO DE MOS
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Mos na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 1 de abril de 2014.
1. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 18 de marzo de 2014.
2. Expte. 2011/797, I.O.V. e S.O.M. Concesión de licenza para construción de vivenda
unifamiliar e muro de contención en Salgueiro, Herville, parroquia de Cela. U.L.
26/14.
3. Expte. 2012/411_2012/412, C.G.G. Concesión de licenza para acondicionamento de
parcela para uso de aparcamento de vehículos ao aire libre no Cotiño s/n, parroquia
de Dornelas. U.L. 27/14
4. MAR 2014/140. Paralización de actividade de explotación agropecuaria en Louriñó,
parroquia de Torroso, ejercida sen licenza. Responsable: J.C.S.
5. M.A. 17/2014. Incoación de expediente sancionador. Asunto: abandono de vehículo
na vía pública. Responsable: P.D.B.
6. M.A. 15/2014. Incoación de orde de execución relativa a tala de árbores en fincas
próximas á cabeceira 02 da pista do aeroporto no ámbito das servidumes
aeronáuticas. Denunciados: titulares das parcelas 240, 244, 400, 2, 33, 34, 153, 180,
295, 229, 230, 294, 159, 1 e 257 do polígono 16.
7. M.A. 16/2014. Incoación de orde de execución relativa a tala de árbores en fincas
próximas á cabeceira 02 da pista do aeroporto no ámbito das servidumes
aeronáuticas. Denunciados: titulares das parcelas 22, 109, 27, 273 e 8 do polígono 17.
8. M.A. 93/13. Imposición de orde de execución para limpeza de maleza en finca sita en
Casanova, parroquia de Louredo. Denunciado: J.P.D.
9. Residencia Virgen de Guadalupe, S.L. Modificación da liquidación do imposto de
construción, instalacións e obras da licenza urbanística U.L. 20/11.
10. Exptes. 2011/526, 2011/494 e 2011/495, A.L.-Q.P. e S.P.L.-Q. Anulación liquidación
do imposto de construcións, instalacións e obras das licenzas urbanísticas U.L. 32/12,
33/12 e 34/12.
11. Promociones Jardines de Lara, S.L. Anulación liquidación do imposto de
construcións, instalacións e obras das licenzas urbanísticas U.L. 22/09, 23/09, 24/09 e
25/09.
12. Mediciones Catastros Planos y Cartografías 2003, S.L. Devolución de fianza do
contrato de asistencia técnica para xestión altas IBI.
13. Plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais 2014.
14. Expte. 2011/460, Syngenta Agro, S.A. Dación de conta do cambio de titularidade da
licenza para fabricación, envasado e almacén de fitosanitarios en Pereiras.
15. Bases de selección do Plan Provincial de Emprego 2014.
16. Bases xerais do proceso extraordinario de funcionarización do persoal laboral fixo do
Concello de Mos.
17. Rogos e preguntas: Non houbo.
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Asuntos incluídos fóra da orde do día.
Previa declaración de urxencia en forma regulamentaria a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acordou incluír na orde do día os seguintes asuntos para o seu
coñecemento, debate e votación:
1. Expte. 2013/177, J.G.R. Concesión de licenza para formigonado de zona de paso de
vehículos no Camiño da Coutada s/n, Pedraucha, parroquia de Tameiga. U.L. 28/14.
2. M.A. 77/13. Incoación orde de execución para cese de vertido de augas fecais en
captación en Fontarvela, parroquia de Tameiga.Denunciado: J.C.B.D. Corrección de
erros.
3. Recoñecemento extraxudicial de crédito da relación de gastos provisional nº2014/57
por importe de 1.500 euros.
Mos, 1 de abril de 2014.

