42.- ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE 3 DE OUTUBRO DE 2016.

Alcalde-Presidente:
D. RAFAEL LUÍS CUÍÑA APARICIO.
Concelleiros:
D. NICOLÁS MARÍA GONZÁLEZ CASARES.
Dª. TERESA VARELA FISTEUS.
Dª. KATIA MARGARET PROCINO TOIMIL.
D. TOMÁS VILARIÑO FIDALGO.
Dª. CELIA ALONSO CARAMÉS.
Dª. LARA RODRÍGUEZ PEÑA.
D. FRANCISCO XAVIER VILARIÑO TABOADA.
Secretario Xeral:
D. CÉSAR LÓPEZ ARRIBAS.
Interventora:
Dª. MARTA OVIEDO CREO.

2.- RECLAMACIÓN PREVIA A VÍA LABORAL.
2.1.- Expediente de reclamación previa á vía xurisdicional laboral (persoal
laboral temporal, condutor-operario).
3. - DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.
3.1.- Acordouse proceder a devolución da fianza depositada na Tesourería
Municipal polo importe de 500,00 €, como garantía para responder das obras de
“Liña media tensión – rúa do Areal ”.
3.2.- Acordouse proceder a devolución do aval depositado na Tesourería
Municipal polo importe de 6.611,57 €.

3.3.- Acordouse proceder a devolución dos avais depositados na
Tesourería Municipal polo importe de 2.694,00 € e polo importe de 2.750,00 €.
4.- FACTURAS E CONTAS.
Aprobáronse as seguintes relacións de facturas:
Relación nº 00123 por importe de 12.987,28 €.
Relación nº 00124 por importe de 24.093,72 €.
5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA E DOS SRES. CONCELLEIROS
DELEGADOS.
5.1.- Acordouse modificar a Liña 1 do Plan Estratéxico de Subvencións
2016 no apartado destinado a Subvencións para a realización de actividades
culturais
5.2.- Acordouse aprobar o expediente de contratación denominado
“PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO
CONCELLO DE LALÍN” (CP022016).
5.3.- Acordouse solicitar á Deputación Provincial a baixa producida por un
total de 4.079,78 € para investilo no “Pintado de zonas de paso a nivel da pista do
pavillón multiusos do Lalín Arena”, para a súa execución conforme á memoria
que se achega.
5.4.- Acordouse aprobar a proposta de concesión de axudas ao abeiro das
Bases reguladoras da concesión de subvencións para a celebración de festas
parroquiais para o ano 2016.
5.5.- Acordouse realizar un contrato de obra ao abeiro do réxime de
contratos menores de substitución de ”ACTUACIÓNS NOS LOCAIS SOCIAIS
DE MONEIXAS E NOCEDA” (exp. 2016031616) no Concello de Lalín.
5.6.- Acordouse approbar a modificación dos dous VALE 2 por dous
VALE 1 para unha beneficiaria de bolsas complementarias ao estudo.
5.7.- Acordouse aprobar a modificación dos dous VALE 1 por dous VALE
2 para o beneficiario de bolsas complementarias ao estudo con DNI 44092589W.
5.8.- Acordouse aprobar a devolución de ingresos indebidos por importe
de 184,68 euros.

5.9.- Acordouse aprobar a devolución de ingresos indebidos por importe
de 184,68 euros.
5.10.- Acordouse Declarar o obradoiro de emprego como Servizo Público
esencial para o Concello de Lalín e o conxunto dos seus habitantes e as
actuacións do obradoiro de emprego “RIVERO SOCIAL LALIN”.
5.11.- Acordouse proceder á contratación con data 07/10/2016 e segundo
as condicións antes citada, dos alumnos/as traballadores/as para o Obradoiro de
Emprego “RIVERO SOCIAL LALÍN”.
5.12.- Acordouse a Nomear os candidatos propostos para prestar os seus
servizos no Obradoiro de Emprego, Director, Titora, Experto-docente de
operacións auxiliares de revestimentos continuos en construcción e Experto
Docente de instalación de elementos de carpintería
6.- CORRECCIÓN DE ERROS.
6.1.- Dáse conta do erro padecido no acordo adoptado na sesión celebrada
pola Xunta de Goberno Local o día 22 de setembro de 2016, no punto 8.8.
6.2.- Dáse conta do erro padecido na acta da comisión avaliadora e na
proposta de resolución definitiva bolsas ao estudo.
7.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.
7.1.- Acordouse Incorporar ao Inventario de Bens Municipal a cesión en
propiedade ó Concello de Lalín de terminais de radiocomunicación para o aceso
aos servizos da rede corporativa de comunicación móbiles dixitais de emerxencia
e seguridade de Galicia.
7.2.- Deuse conta da solicitude presentada para a prestación dos servizos
da brigada de obras para realizar a limpeza do patio interior e dos exteriores do
acuartelamento con motivo da celebración da Festividade de Nosa Patrona A
Virxen do Pilar.
--------------------------------------------

