Praza do Concello nº1,- Petelos
36416 – Mos (Pontevedra)
Tfno.: 986 331 200
Fax: 986 336 618

CONCELLO DE MOS
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Mos na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 07 de outubro de 2014.
1. Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 23 de setembro de 2014.
2. Expte. 2014/383, J.P.G.L. Peche de bloques no Camiño de Arufe nº9, parroquia de
Cela. Arquivo.
3. Expte. 2014/397, A.Q.P. Substitución de ventás no Camiño de San Xoán nº46,
Peinador, parroquia de Torroso.
4. Expte. 2014/398, A.Q.P. Substitución de ventás no Camiño de San Xoán nº34,
Peinador, parroquia de Torroso.
5. UIR 2014/458. Acordo de incoación de expediente de reposición da legalidade
urbanística. Presunto responsable: J.C.L.P. Asunto: construción de vivenda
unifamiliar no Camiño Regueira do Forno nº38, parroquia de Cela, sen axustarse á
licenza U.L. 132/93.
6. M.A. 60/14. Incoación de orde de execución para limpeza de maleza e tala de árbores
en fincas sitas en Herville, parroquia de Cela. Denunciados: titulares das parcelas
120, 112 e 118 do polígono 66.
7. M.A. 61/14. Incoación de orde de execución para limpeza de maleza e tala de árbores
en fincas sitas na parroquia de Petelos. Denunciados: titulares das parcelas 811 e 812
do polígono 43.
8. Aceptación da subvención concedida para a realización do investimento “Mellora na
rede de saneamento municipal no Camiño do Pazo (Guizán)”.
9. Aceptación da subvención para a realización do investimento “Mellora da
pavimentación na Estrada Alcalde González Ballesta (Cela)”.
10. Aceptación de subvención para a realización de actividades dirixidas á xuventude.
11. Expediente de contratación do subministro de “Renovación das instalacións de
iluminación pública exterior no Concello de Mos, Avenida de Sanguiñeda”.
12. Aprobación do Plan de Seguridade da obra “Reafirmado viais públicos nas parroquias
de Louredo, Mos e Dornelas”.
13. Expediente de contratación da obra “Mellora da pavimentación na Estrada Alcalde
González Ballesta”.
14. Expediente de contratación da obra “Mellora na rede de saneamento municipal no
Camiño do Pazo. Guizán”.
15. Rogos e preguntas: Non houbo.

Mos, 07 de outubro de 2014.

