ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCA L DO 4 DE XULLO DE 2005 .

1.-

Acta da sesión extraordinaria do 3 de xuño e ordinaria do 6 de xuño de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Benestar
Social durante os meses de abril e maio de 2005.
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: Alta exptes 23/223, 02/1128/05, 02/1223/05, 03/045/301,
03/596/301, 03/1000/301, 11/001/074 e 21/764/301.
4.- Prestación do Servizo de Centro de día para persoas maiores: alta exptes. 02/618/05 e 04/866/05.
5.-

Solicitude á Excma. Deputación de axuda de acondicionamento de vivendas para familias con
problemática socio-económica, ano 2005 (prórroga). Expte 12764/301.

DEPORTES
6.- Solicitude da empresa Delfín Group de autorización para a realización da actividade lúdica
“Ensuciarse es Bueno” na praia de Samil, os vindeiros 9 e 10 de xullo de 2005. Expte. 5360/333.
7.- Solicitude da empresa Evento Global de autorización para instalar o estadio Vigo Arena na praia do
Vao para desenvolver actividades deportivas durante os meses de xullo e agosto de 2005. Expte.
5361/333.
INTERVENCIÓN XERAL
8.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluir na nómina mes de xullo de 2005.
9.- Xustificantes e libramentos
MOBILIDADE E SEGURIDADE
10.- Solicitude do Plan Comunitario de Teis de autorización para a realización do “Cine ao aire libre ”, no
parque municipal da Riuoxa, os días 8,9,15 e 16 de xullo de 2005. Expte. 71065/210.
11.- Devolución de aval por un importe de 1.500 € a favor de Alfonso Pérez Barreiro por reserva especial
da vía pública por obra na rúa Troncoso nº 12. Expte. 71152/210.
MUSEO QUIÑONES DE LEON
12.- Autorización do préstamo de obras da colección galega do museo municipal “Quiñones de León” ao
Museo Provincial de Pontevedra para a exposición “Os pensionados da Deputación de Pontevedra,
II”o 28 de xullo ó 11 de setembro de 2005. Expte 1495/337

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
13.- Adxudicación do concurso do servizo de atención domiciliaria á infancia. Expte 1998/224.
14.- Módificación dos contratos de xestión das escolas de primeira etapa de educación infantil de
Lavadores e Teis. Expte 3730/332.
15.- Expediente de contratación dun sistema de calefacción de gas natural apoiado con paneis solares
térmicos no Colexio Tintureira. Expte 6669/332.
16.- Solicitude de Dª. Celsa Daponte Romero e outros de descatalogación como público dun tramo do
camiño do Carballal na parroquia de Bembrive.Expte. 17314/240. Desestimada.
17.- Reclamacións de danos:
a) Concepción Diz Estevez. Expte 431/243. Estimada.
b) Edit Margarita Núñez Larrosa. Expte 16465/240. Estimada parcialmente.
c) Pilar López González. Expte 16406/240. Estimada parcialmente.
d) Tomasa Lampón Lago. Expte 15656/240. Estimada parcialmente.
e) Pilar Rodríguez Correa. Expte. 16426/240. Estimada.
f) Julián Rodríguez Carballo. Expte. 191/243. Desestimada.
g) José Luís Fontán Noya. Expte. 303/243. Responsabilidade UTE Aqualia-FCCSA
PERSOAL
18.- Dar conta de resolucións de Alcaldía de nomeamentos en comisión de servizos de dous funcionarios
e adscrición provisional ao posto de libre designación de xefe de Recursos e Aseroamento. Expte.
15869/220
19.- Dar conta de resolucións de Alcaldía de adscricións provisionais de persoal a postos de traballo.
Expte. 15859/220.
20.- Gratificacións por servicios especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente aos
meses de xaneiro e maio de 2005. 15831/220.
21.- Convocatoria e bases de selección que rexerán a provisión do posto vacante de Interventor Xeral,
polo sistema de libre designación. 15870/220.
22.- Rogos e preguntas.

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 ordinaria na súa Sala o
día 4 de xullo de 2005, ás 8,30 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os
asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. membros da Xunta de Goberno Local para a súa concurrencia puntual ó acto;
notifíquese así mesmo ao concelleiro, Sr. Couto Pérez, ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor
xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local, e aos voceiros dos grupos políticos da
Corporación e fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
me.
Vigo, 1 de xullo do 2005.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

O CONCELLEIRO-SECRETARIO
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Ignacio López Chaves-Castro.

