ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE FEBREIRO DE 2014.
1.-

2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 24 de xaneiro
de 2014.
DEPORTES
Proposta de autorización para organizar o “V Duatlon Cross Mamoas de
Candeán” no Parque Forestal do Vixiador o vindeiro 9 de febreiro.
Expte. 12862/883.
Proposta de autorización para realizar a “Marcha BTT a Gran Bikedada”
os vindeiros 8 e 9 de febreiro. Expte. 12864/333.
OSPIO
Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Acondicionamento e mellora do acceso ao Barrio de
Navia dende a VG-20”. Expte. 2522/443.

5.-

Nomeamento da dirección facultativa da obra “Acondicionamento e
mellora do acceso ao Barrio de Navia dende a VG-20”. Expte. 2523/443.

6.-

Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Humanización rúa Ferreiros. Fase I”. Expte. 2527/443.

7.-

Nomeamento da dirección facultativa da obra “Humanización rúa
Ferreiros. Fase I”. Expte. 2528/443.

8.-

Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Estrutura de paso sobre regato Vilaverde-Pebegóns
(Zamáns)”. Expte. 2529/443.

9.-

Nomeamento da dirección facultativa da obra “Estrutura de paso sobre
regato Vilaverde-Pebegóns (Zamáns)”. Expte. 2530/443.

10.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Mellora de infraestruturas nas parroquias do Concello
de Vigo, lotes 1,2 e 3”. Expte. 2531/443.
11.- Nomeamento da dirección facultativa da obra “Mellora de infraestruturas
nas parroquias do Concello de Vigo, lotes 1,2 e 3”. Expte. 2532/443.

12.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Humanización da Avda. da Hispanidad (entre Gran
Vía e rúa Zamora)”. Expte. 2533/443.
13.- Nomeamento da dirección facultativa da obra “Humanización da Avda.
da Hispanidad (entre Gran Vía e rúa Zamora)”. Expte. 2534/443.
14.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de xestión de
residuos da obra “Execución para obras de construción dunha Escola
Infantil en Navia”. Expte. 2524/443.
15.- Nomeamento da dirección facultativa da obra “Execución para obras de
construción dunha Escola Infantil en Navia”. Expte. 2539/443.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
16.- Solicitude de consideración como aula CeMIT (Centro para a
Modernización e Inclusión Tecnolóxica) dentro do convenio entre a
FEGAMP, a Xunta de Galicia e AMTEGA. Expte. 6533/320.
RECURSOS HUMANOS
17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes
de decembro de 2013. Expte. 24803/220.
18.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios de Gran Gala realizados pola Policía Local con motivo da Cabalgata de Reis 2014. Expte.
24847/220.
19.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondentes aos meses de agosto e decembro 2013. Expte.
24812/220.
20.- Convocatoria axudas socio-sanitarias 2014-1ª Fase do Fondo Social.
Expte. 24835/220.
21.- Gastos de locomoción dos servizos municpais, marzo-decembro 2013.
Expte. 24825/220.
22.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.d) da Ley 7/2007, EBEP, de duas auxiliares de admón. Xeral para o Servizo de Estatística, por un período de seis meses.
Expte. 24639/220.

23.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.d) da Ley 7/2007, EBEP, de dous axudantes de
oficios para o Servizo de Educación, por un período de seis meses.
Expte. 24687/220.
24.- Recurso de alzada presentado por D. Benito Ramirez Abal contra publicación do anuncio das puntuacións finais e resolución do órgano de selección da praza de técnico medio de arquivos pola quenda libre (OEP
2010-2011) coa proposta de nomeamento. Expte. 24787/220.
SERVIZOS
25.- Aprobación dos custes asociados da Renovación das redes de
abastecemento e saneamento na Avda. Camelias. Fase 1 (Álvaro
Cunqueiro-Rúa Ourense). Expte. 2329/440.
26.- Aprobación dos custes asociados da Renovación das redes de
saneamento e abastecemento na Avda. Camelias. Fase 2 (Rúa
Ourense- Rúa Doutor Marañón). Expte. 2330/440.
27.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo a
Fundación Axencia Intermunicipal da enerxía de Vigo, Gas Natural
Servizos e as Asociacións FONCALOR, INSTALECTRA, APEC e
ASEMACO, para fomentar a eficiencia e o aforro enerxético nos
edificios de vivendas da Cidade de Vigo. Expte. 2334/440.
ASUNTOS FORA DA ORDE DO DÍA
28.- Desestimento do convenio urbanístico de planeamento para a
ordenación da parcela existente en Tomás Alonso nº 207 no lugar
coñecido como Castro-Castriño (AOP-10). Expte. 7266/411.
29.- Aprobación inicial das bases reguladoras que rexerán o sorteo dos
postos no Mercado do Progreso. Expte. 5472/551.
30.- Expediente de contratación, por procedemento aberto, da xestión
integral do servizo público de mercado no “Mercado municipal do
Progreso” mediante a modalidade de concerto e para a concesión de
dominio público dos espazos non adxudicados existentes no inmobles.
Expte. 5470/551.
31.- Rogos e preguntas.

