XUNTA DE COORDINACIÓN DO VALEDOR DO POBO, CELEBRADA O 24 DE ABRIL DE 2019
DATA: 24 de abril de 2019
HORA DE COMEZO: 10.30 h
HORA DE REMATE: 11.00 h
ASISTENTES:
Dona Milagros María Otero Parga (valedora do pobo)
Don Fernando Luis de Andrés Alonso (secretario xeral)
Dona María Beatriz González Moreno (coordinadora xeral)
Don Santiago González Serrano (xefe de servizo)
Don José Ramón Cólera Leirado (técnico)
Dona Nuria Palmero Sande (técnica)
Don Jesús Salvador Fernández Moreda (técnico)
Dona Isabel Alvite Menor (técnica)
Orde do día:
1.-Lectura e aprobación, de ser o caso, da acta da última Xunta de Coordinación
2.-Estudo do Informe anual 2018
3.-Estudo da contratación, polo procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, da
configuración e posta en marcha dun servizo de centraliña virtual, a subministración de terminais
telefónicos e o seu mantemento para a institución do valedor do pobo.
4.-Estado das queixas e outros temas de actualidade
5.- Rogos e preguntas

Deliberacións
1.-Lectura e aprobación, de ser o caso, da acta da última Xunta de Coordinación
A acta é aprobada sen ningunha obxección.
2.-Estudo do Informe anual 2018
Ponse a disposición o informe anual de 2018. Apróbase definitivamente, sen obxección por
parte de ninguén.

3.-Estudo da contratación, polo procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria,
da configuración e posta en marcha dun servizo de centraliña virtual, a subministración de
terminais telefónicos e o seu mantemento para a institución do valedor do pobo.
O xefe de servizo expón o contido do contrato. Non se presenta ningunha obxección.
4.-Estado das queixas e outros temas de actualidade
Os técnicos indican que a tramitación das queixas é ordinaria. Non se pon de manifesto ningunha
queixa que precise debate.
5.- Rogos e preguntas

Sen contido.
Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e eu redacto esta acta como secretario da
Xunta de Coordinación,
V. e Pr.

Fernando de Andrés Alonso
Secretario xeral

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo

