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CONCELLO DE MOS
Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Mos na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 29 de setembro de 2015.
1. Aprobación dos borradores das actas das sesións ordinarias do 1 e 15 de setembro de
2015.
2. Expte. 2015/479, P.C.R. Concesión de licenza de parcelación na Estrada PorriñoGondomar nº127, A Florida, parroquia de Pereiras. U.L. 44/15
3. U.L. 109/12, S.G.R. Incoación de expediente de declaración de caducidade de
licenza para construción de muro de peche en Casal s/n, parroquia de Pereiras.
4. Expte. 2015/526, G.G.V. Cambio de tella no Camiño de Arrubial nº39, parroquia de
Petelos.
5. Expte. 2015/458, A.L.L. Beirarrúa perimetral en semisótano de vivenda. Corrección
de erro acordo da Xunta de Goberno Local de 25.08.15.
6. U.L. 27/15, Unión Fenosa Distribución, S.A. Devolución de aval da obra liña de
baixa tensión no Camiño de Laxe nº 7, Rexenco, parroquia de Petelos.
7. U.L. 64/13, Unión Fenosa Distribución, S.A. Devolución de aval da obra liña
eléctrica de media tensión e centro de transformación na Rúa Eixe Perimetral, parcela
18 do polígono industrial de Veigadaña, parroquia de Petelos.
8. M.A. 71/15. Incoación de orde de execución de limpeza e tala de árbores de finca sita
na parroquia de Louredo. Finca denunciada: parcela 173 do polígono 13.
9. M.A. 68/15. Incoación de orde de execución de limpeza e tala de árbores de finca sita
na parroquia de Sanguiñeda. Finca denunciada: parcela 65 do polígono 59.
10. M.A. 27/15. Imposición de orde de execución de limpeza e tala de árbores de fincas
sitas na parroquia de Pereiras. Fincas denunciadas: parcelas 452 e 458 do polígono
62.
11. Renuncia á subvención concedida para o fomento da accesibilidade e sinalización
nos recursos turísticos no medio rural.
12. Obradoiro de emprego “Mellorar-Mos”, nomeamento de director de obra e
coordinador en materia de seguridade e saúde.
13. Recoñecemento extraxudicial de crédito da relación de gastos provisional nº
2015/142.
14. Aprobación de factura nº 1112 e certificación nº 5 da obra “Limpeza de cunetas,
beirarrúas e marxes nas estradas do Concello”.
15. Aprobación de factura nº A/22 e certificación nº1 e final da obra “Reafirmado viais
públicos nas parroquias de Sanguiñeda e Pereiras”.
16. Aprobación de factura nº A/227 e certificación nº 1-liquidación do subministro
“Recuperación do espazo do parque das Lagoas en A Fraela, parroquia de Guizán”.
17. Devolución de aval da obra “Mellora da seguridade vial, estrada Pozas – Petelos”.
18. 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. Aprobación das bases de selección que rexerán a creación dunha bolsa de emprego de
monitores-socorristas.
Mos, 29 de setembro de 2015.

