ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE XANEIRO DE 2010.
1.-

2.3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria do 4 de decembro e sesións extraordinarias e
urxentes do 10 de decembro de 2009.
BENESTAR SOCIAL
Prestación do Centro de día para persoas maiores: alta expte. 3/1594, 22/471,
22/2938.
Recurso interposto pola Agrupación Deportiva Xogara contra acordo da
X.Goberno do 23.10.09 de resolución das subvencións a Asociacións e
entidades sen ánimo de lucro para o mantemento e formento de actividades
de maiores e de Benestar Social. Expte. 49332/301.
CONTRATACIÓN
Recurso especial en materia de contratación interposto pola Mutua Gallega de
Accidentes de Traballo contra o contido das bases do procedemento
publicadas no DOG o 30 de decembro de 2009. Expte. 19222/220.
CULTURA
Dar conta da relación de expediente de contratación, de gasto menor,
realizados polo departamento de Cultura nos meses de novembro e decembro
de 2009. Expte. 12022/331.

6.-

DEPORTES
Plan de Seguridade da Obra de construción do Pavillón polideportivo de
Navia. Expte. 9296/333.

7.-

RECURSOS HUMANOS
Declaración en situación de servizos noutras administracións de auxiliares administrativos adscrito á Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte. 19596/220.

8.-

Declaración en situación administrativa de servizos especiais da funcionaria
municipal Dª Carmen Sastre Vázquez. Expte. 19595/220.

9.-

Aboamento de dereitos de inscrición do curso de dispensa de grao bacharel
(AGASP) da Policía Local. Expte. 19532/220.

10.- Concesión de axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social 2009.
Expte. 19541/220.
11.- Nomeamento interino dunha Enxeñeira Técnica Industrial. Expte. 19587/220.
12.- Autorización reingreso do funcionario municipal D. Julio Carrasco Rodríguez.
Expte. 19603/220.

13.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de catro auxiliares administrativas. Expte. 19602/220.
SEGURIDADE
14.- Toma de coñecemento da aprobación definitiva da “Prohibición da venda de
bebidas alcohólicas aos establecementos comerciais sitos no interior do
perímetro delimitado dende as 22.00 h. das noites dos venres, sábados,
festivos e vésperas de festivos ata as 9.00 h. do día seguintes. Expte.
77046/210.
URBANISMO
15.- Aprobación do proxecto de modificación dos estatutos da Xerencia municipal
de Urbanismo. Expte. 991/400.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes
para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para
realizar sesión extraordinaria na súa Sala o día 19 de xaneiro de 2010, ás 9,00 h.
en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en
segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de
Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdGPSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
Vigo, 15 de xaneiro de 2010.
me.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Isaura Abelairas Rodríguez.

