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 21 de novembro de 2019.
1.
2.

Aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 28 de outubro de 2019.
Expte. 2715/2019. M.S.A. Concesión de licenza para muro de conteción de terras e muro de
peche na estrada de Generoso Domínguez s/n, parroquia de Tameiga. U.L. 106/19
3. Expte.2904/2019. Unión Fenosa Distribución, S.A. Rede de baixa tensión soterrada no
camiño dos Eidos nº 13, Herville, parroquia de Cela. U.L. 107/19.
4. Expte. 1334/2017. H.O.R. Legalización muro de peche de parcela na estrada Alto de BarreiroSantiaguiño nº 82, Zapateira, parroquia de Mos. U.L. 108/19.
5. Expte. 662/2019. D.C.C. Concesión de licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar
e devolución de aval, barrio Casal, parroquia de Pereiras.
6. Expte. 2041/2017. M.G.M. e M.P.P. Concesión de licenza de primeira ocupaciónd e vivenda
unifamiliar e devolución de aval, Herville (parcela 1), parroquia de Cela.
7. Expte. 3429/2019. Incoación de expediente sancionador. Asunto: Vertido de residuos no
camiño de Bosende. Presunto responsable:
J.L.Z.M.
8. Expte. 222/2019. Dación de conta do decreto nº 2019-1460, de 15 de novembro de 2019, de
avocación de competencias en materia de xustificación de subvencións.
9. Expte. 2044/2019. Dación de conta do decreto nº 2019-1462, de 15 de novembro de 2019, de
avocación de competencias en materia de xustificación de subvencións.
10. Rogos e preguntas: Non houbo.
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.
2.

Expte. 3837/2018. Expediente de contratación da obra “Mellora da seguridade viaria na
estrada Alto de Barreiro-Santiaguiño”. Proposta de adxudicación
Expte. 3592/2019. Aceptación da participación do Concello de Mos no programa da
Deputación de Pontevedra relativo a proxectos singulares que favorezan o paso a unha
economía baixa en carbono
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