ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2015.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.9.-

DIRECCIÓN DE INGRESOS
Modificación do Proxecto de Ordenanza fiscal xeral para o ano 2016 e
desestimación do cuestionamento da legalidade dos proxectos
aprobados pola XGL do 28/08/2015.
CONTRATACIÓN
Expediente de contratación, procedemento negociado con publicidade,
para alleamento de 220 vehículos. Expte. 5276/241.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de un operador
informático, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da Lei 7/2007,
de 12 de abril (EBEP), por un prazo máximo de seis meses, para o
servizo de Administración Electrónica. Expediente núm.: 26984/220.
Bases reitoras das axudas para fins culturais e deportivos (art. 34 do
vixente acordo regulador). Expediente núm.: 26986/220.
SERVIZOS
Proposta de aprobación do proxecto “Reparacións discontinuas da
calzada na rúa Tomás Alonso (Curva de San Gregorio). Expte.
3095/443.
TRANSPORTES
Indemnización substitutiva a favor Interparking Hispania, S.A., por
gastos de funcionamento e xestión do aparcadoiro da Praza de
Portugal, maio e xuño do 2015. Expte. 731/449.
Indemnización substitutiva a favor Interparking Hispania, S.A., por
gastos de funcionamento e xestión do aparcadoiro da Praza de
Portugal, xullo do 2015. Expte. 773/449.
XUVENTUDE
Dar conta expedientes de gasto menor tramitados polo servizo. Expte.
4520/336.
Proposta de concesión de axudas municipais para o fomento de
actividades xuvenís 2015. Expte 4371/336.

10.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de
Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día dezasete de
setembro de 2015, ás 9,30 h. en primeira convocatoria e, de non existir
quórum, unha hora despois (10,30 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 Secretaria do Goberno e ós
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
Vigo, 15 de setembro de 2015.
rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Isaura Abelairas Rodríguez

