ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 12 DE SETEMBRO DE 2014.
1.Acta da sesión ordinaria do 29 de agosto e extraordinaria e urxente do 2
de setembro de 2014.
ALCALDÍA
2.Proxecto de convenio coa Sociedade Filarmónica de Vigo que rexerá a
concesión dunha subvención pra o desenvolvemento da súa actividade de
Fomento, coñecemento e difusión da cultura musical- ano 2014. Expte.
11521/101.
CONTRATACIÓN
3.Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do
servizo de mediación e asesoramento en materia de seguros privados ó
Concello de Vigo e ós seus organismos autónomos. Expte. 4812/241.
4.Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación da
subministración de árbores, arbustos e plantas de temporada. Expte. 7569/446.
DEPORTES
5.Proposta de autorización para a organización da “IX Marcha Ciclista a
Navia” o vindeiro día 1 de setembro de 2014. Expte. 13323/333.
6.Expediente de contratación de servizos técnico-docentes para o
desenvolvemento das actividades físico deportivas do Programa de ximnasia
para persoas maiores. Expte. 13287/333.
7.Modificación do importe da subvencnión outorgada pola Concellería de
Deportes a favor do Coruxo F.C. en base ó desenvolvemento da actividade da
entidade considerada de élite, tempada 2013/2014. Expte. 13129/333.
EMPREGO
8.Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Española de
Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de productos de la
Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)” no marco do fomento municipal de emprego
para o ano 2014. Expte. 11017/77.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9.Proxecto de convenio coa Asociación de Veciños Praza de Miñoca para o
fomento das actividades da entidade para o 2014, mediante financiamento dos
gastos do local social entre xaneiro e outubro. Expte. 6585/320.
RECURSOS HUMANOS

10.- Nomeamento interino por acumulación tarefas de tres axudantes de oficios, por un período máximo de seis meses para o servizo de Educación. Expte. 25600/220.
11.- Liquidación de intereses na Exexución de Títulos Xudiciais 287/2013, correspondente ao procedemento 499/2010 do Xulgado do Social nº 3 de Vigo
(Sonia Mª Martínez Alonso). Expte. 25604/220.
12.- Axudas de estudos (Fondo de Acción Social) curso 2013-2014. Expte.
25592/220.
13.- Solicitude de pagamento de gastos de defensa xurídica do procedemento
3756/2012 - Mª Isabel Cabeza Pereiro. Expte. 25566/220.
14.- Execución sentenza 573-2013 do Xulgado do Social nº 2 de Vigo, nos autos do procedemento
1238/2012, en materia de cantidades (Natalia Barreiro
Fidalgo). Expte. 25591/220.
SEGURIDADE
15.-

Devolución de fianzas:

a) Federación de Peñas Recreativas “El Olivo”. Expte. 89813/210.
b) Irmandade de Nosa Sra. Das Neves. Expte. 89638/210.
c)
Asociación Colectivo Cultural Alternativo Malaherba. Expte. 89817/210.
TURISMO
16.- Rectificación de erros: “Contratación dos servizos de promoción turística
da cidade de Vigo”. Expte. 5238/104

FÓRA DA ORDE DO DÍA
17.- Proposta de concesión de subvencións da Concellería de Igualdade.
Convocatoria 204. Expte. 6289/224.
18.-

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 12 de setembro de 2014, ás 9,00 h.
en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.)
en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de
Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de
información.
Vigo, 10 de setembro de 2014.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Dª. Mª Jesús Lago Rey.

