ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARI A DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DO 30 DE XANEIRO DE 2006 .
1.- Acta da sesión extraordinarias e da sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2006.
ALCALDÍA
2.- Regulamento municipal de seguridade para ficheiros automatizados de carácter persoal. Expte.
542/101.
3.- Accesibilidade ás páxinas web para persoas con discapacidade física ou psíquica. Expte. 2819-101.
BENESTAR SOCIAL
4.- Prestación do Servizo de Centro de día para persoas maiores : alta expte. 23/1048.
5.- Prestación do Servicio de Axuda no Fogar: alta exptes. 4/1174 e 21/869.
6.- Dar conta dos contratos menores tramitados por Benestar Social durante o mes de novembro de 2005.
Expte. 13192/301.
7.- Prórroga dos convenios subscritos para desenvolvemento de programas e servicios en materia de
drogodependencias no marco do Plan Autonómico sobre Drogodependencias. Expte. 13332/301.
CULTURA
8.- Proposta para a venda do libro “Pano da lona” nos museos da cidade de Vigo. Expte. 92/338.
9.- Dar conta dos contratos menores tramitados no servizo de Festas e Animación Sociocultural durante
os meses de novembro e decembro de 2005. Expte. 1828/335.
MOBILIDADE E SEGRIDADE
10.- Corrección de erro nos acordos adoptados sobre revisión de tarifas do transporte urbano colectivo de
viaxeiros para o ano 2006. Expte. 71708/210.
PERSOAL
11.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios da Policía local por servicios prestados de Gran
Gala no “Día da Constitución”. Expte. 16208/220.
12.- Complemento de productividade por xornada partida do persoal de Vias e Obras correspondente ao
mes de decembro-2005. Expte. 16209/220.
13.- Complemento de productividade do Servizo Desinfeccion do mes de decembro, 2005.
Expte.16210/220.
14.- Complemento de productividade do persoal do Servizo de Desinfeccion correspondente ao 4º
trimestre de 2005, por conducir vehículo municipal sen ser oficiais.Expte. 16211/220.

15.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de decembro do
ano 2005. Expte. 16212/220.
16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal de Cemiterios por xornada partida
correspondente ao mes de decembro do ano 2005. Expte.16213/220.
17.- Complemento de productividade de D. Juan Manuel García González do servicio de Extinción de
incendios por conducir vehículo municipal correspondente ao 4º trimestre do ano 2005. Expte.
16214/220.
18.- Complemento productividade do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de decembro do ano
2005. Expte.16215/220
19.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de decembro do ano
2005. Expte. 16217/220.
20.- Axudas do fondo social correspondentes ao ano 2005 (especiais, de estudos e reclamación de axudas
socio-sanitarias). Expte. 16220/220.
21.- Complemento de productividade do persoal de Electromecánicos correspondentes ao 4º trimestre2005, por conducir un vehículo municipal sen ser oficiais. Expte. 11536/444.
22.- Complemento de productividade do persoal de Parque e Xardins correspondentes o 4º trimestre-2005,
por conducir un vehículo municipal sen ser oficiais. Expte. 3428/446.
TESOURERÍA
23.- Proposta para a recadación en vía de apremio de cotas de enganche ás redes de infraestructura de
saneamento. Expte. 291/500, 292/500 e 293/500.
URBANISMO
24.- Proposta de suspensión de aprobación do Estudio de Detalle na UA-13 Valiñares (OIA) . Expte.
8103/441.
VÍAS E OBRAS
25.- Devolución de aval a Hierros y Hormigones del Noroeste, S.L., por permiso de carga e descarga de
camións na obra da rúa López de Neira nº 36. Expte. 47050/250.
26.- Devolución de fianza a ZARA HOME ESPAÑA, S.A., por permiso circulación para acceder con
camións por obra na r/ Principe nº24. Expte. 47484/250.
27.- 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 30 de
xaneiro de 2006, quince minutos despois do remate da sesión plenaria convocada para o mesmo día, en
primeira convocatoria, e trinta minutos despois en segunda 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, 27 de xaneiro do 2006.
A ALCALDESA

Corina Porro Martínez

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez.

