ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 26 DE XUÑO DE 2015.
1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 15 de xuño de 2015.

2.-

ALCALDÍA
Dar conta da Resolución de Alcaldía, de data 19.06.15, de nomeamento
do persoal eventual do Grupo municipal Socialista.

3.4.-

5.-

CONTRATACIÓN
Proposta de composición da Mesa de Contratación. Expte. 5266/241.
Modificación da concesión de servizo público para a contrución e
explotación de aparcadoiros subterráneos de uso mixto nas rúas
Rosalía de Castro, Jenaro de la Fuente e Avda. Castelao. Expte.
636/449.
DEPORTES
Dar conta da celebración do evento deportivo I Carreira Popular
Travesía de Vigo, que tivo lugar o 14.06.15. Expte. 14024/333.

6.-

Proposta de aprobación da certificación final das “obras no campo de
fútbol das Travesas (Lote 1)”. Expte. 14132/333.

7.-

Proposta de aprobación da certificación final das “obras no campo de
fútbol da ETEA (Lote 2)”. Expte. 14130/333.

8.-

Proposta de autorización para a organización da 10ª Carreira Femenina
Correr e Andar, o vindeiro día 28 de xuño de 2015. Expte. 13947/333.

9.-

FESTAS
Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de gasto menor polo Servizo de Festas durante o mes de maio
2015. Expte. 6123/335

IGUALDADE
10.- Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación de Mulleres
Dorna” para o mantemento do “Punto Informa” durante o ano 2015.
Expte. 6668/224.
11.- Bases reguladoras e convocatoria específica de subvencións da
Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades

sen ánimo de lucro para programas e actividades de promoción da
muller realizadas durante o exercicio 2015.Expte. 6709/224.
RECURSOS HUMANOS
12.- Aboamento retribucións complementarias días 31/12/2014 e 01/01/2015
de Dna. Mª Concepción Cousiño Sendín. Expte. 26590/220.
13.- Liquidación de intereses na execución 167/2012 nos autos 791/2012 do
Xulgado do Social nº 5, sendo demandante Dna. Nancy C. Rodríguez
Padrón. Expte. 26743/220.
14.- Complemento de produtividade do persoal do servizo de Cemiterios por
xornada partida correspondente ao mes de maio 2015. Expte.
26725/220.
15.- Complemento de produtividade por toxicidade das brigadas de
pavimentación do persoal do Parque Móbil correspondentes ao mes de
maio 2015. Expte. 26737/220.
16.- Complemento de produtividade de Dna. M. Carmen Alonso Otero por
xornada partida correspondente aos meses de outubro 2014 a abril
2015. Expte. 26726/220.
17.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos
correspondentes ao mes de maio 2015. Expte. 26727/220.
18.- Dar conta de resolucións:
a) Autorización horas para a Oficina de Supervisión de Proxectos e
Inspección de Obras durante os meses de xuño, xullo e agosto de
2015. Expte. 26719/220.
b) Autorización horas para o servizo de Parque Móbil durante os meses
de xuño, xullo e agosto de 2015. Expte. 26722/220.
c) Autorización horas para o servizo de Conserxería durante os meses
de xuño, xullo e agosto de 2015. Expte. 26738/220.
d) Reingreso ao servizo activo na función pública local do Concello de
Vigo de D. Luis García Álvarez, procedente do desempeño da
titularidade de órgano directivo municipal (Intervención Xeral Municipal).
Expte. 26650/220.

e) Recoñecemento grao persoal consolidado solicitado por D. Luis
García Álvarez. Expte. 26692/220.
f) Permiso sen soldo de Dna. M. Mercedes Sotelo Vázquez desde
03/08/2015 ao 15/09/2015
(ámbolos
dous
inclusive).
Expte.
26684/220.
SERVIZOS XERAIS
19.- Revisión de prezos do contrato de subministros de formigón, áridos,
materiais de construción e ferretería para o taller de Fomento do
Concello de Vigo. Expte. 65970/250.
20.- Proposta de incautación de garantía e execución subsidiaria en relación
coas deficiencias das obras “Humanización do ámbito da rúa Baiona”.
Expte. 2835/443.
21.- 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 26 de xuño
de 2015, 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 ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 24 de xuño de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

