ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE AGOSTO DE 2015.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Acta das sesións extraordinarias e urxentes do 20 e 21 de xullo de
2015.
ALCALDÍA
Proxecto de convenio do Instituto de Estudios Vigueses para o Fomento
de Actividades de Investigacións Histórica e Divulgativa da cidade.
Expte. 12856/101.
Proposta de delegación de competencias da Área de Urbanismo por
período vacacional.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do
servizo da xestión parcial da Escola Infantil municipal Mestres GoldarCastrelos. Expte. 16774/332.
CULTURA
Modificación das bases para a utilización do Auditorio Municipal da Casa
do Concello e do seu vestíbulo anexo polo cambio na delegación de
competencias. Expte. 528/330.
Asistencia de Marta Núñez Aboy á Feira Internacional de Teatro e Danza
de Huesca 2015, en comisión de servizo. Expte. 15044/331.
DEPORTES
Rectificación de erros na resolución da convocatoria de subvencións a
entidades deportivas pola súa actividade na tempada 2014-2015. Expte.
13909/333.
ELECTROMECÁNICOS
Expediente de contratación, por procedemento aberto, da
subministración de enerxía eléctrica en media e baixa tensión para as
instalacións e dependencias do Concello de Vigo. Expte. 15696/444.
RECURSOS HUMANOS
Produtividade de diversos funcionarios por encomendas de funcións- 2º
trimestre 2015. Expte. 26862/220.

10.- Dar conta de Resolucións do concelleiro da Área de Xestión municipal e
Persoal:
a) Solicitude prórroga da permanencia na situación de servizo activo
formulada polo empregado municipal D. Emilio Iglesias Álvarez. Expte.
26677/220.
b) Declaración da xubilación obrigatoria do empregado municipal D.
Avelino Manuel San Luis Costas. Expte. 26910/220.
SERVIZOS XERAIS
11.- Proposta para encargar a Aqualia FCC a redacción do proxecto para a
“mellora da rede de saneamento na rúa Jacinto Benavente”. Expte.
3403/440.
12.- 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 7 de agosto
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, 5 de agosto de 2015.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

