ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 25 DE SETEMBRO DE 2015.
1.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 6 de agosto, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 7 de agosto, extraordinarias e urxentes do
13, 21, 24 e 27 e ordinaria e extraordinaria e urxente do 28 de agosto
de 2015.

2.-

ALCALDÍA
Dar conta da resolución de Alcaldía do 9.09.15, de nomeamento de
persoal eventual do Grupo municipal socialista. Expte. 46/1102.

3.-

BENESTAR SOCIAL
Revisión do IPC do contrato do Servizo de Teleasistencia domiciliaria.
Expte. 114883/301.

4.-

5.-

Dar conta da relación de persoas dadas de alta no Servizo de Axuda no
fogar durante os meses de maio, xullo e agosto de 2015. Expte.
89458/301.
CONTRATACIÓN
Adxudicación do procedemento negociado para a contratación das
obras de “Reparación de noiro e construción de novo muro de soporte
do camiño Portiño”. Expte. 3173/440.

6.-

Adxudicación do procedemento negociado para o alleamento de
vehículos e chatarra. Expte. 4880/241.

7.-

Dar conta da exclusión de clasificado e novo requirimento de
documentación no procedemento negociado para a contratación das
obras de “Estabilización do noiro do camiño da Lagoa en Teis”. Expte.
3175/440.

8.-

9.-

DEPORTES
Proposta de autorización para a organización do evento deportivo
“Triatlon Desafío Islas Cíes” o vindeiro 26 de setembro de 2015. Expte.
14222/333.
EDUCACIÓN
Prórroga do contrato para a xestión parcial, docencia e
desenvolvemento da Escola municipal de música folk e tradicional (ETrad)”. Expte. 15773/332.

EMPREGO
10.- Proposta de modificación da resolución de outorgamento das
“Subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de
lucro-ano 2015”. Expte. 11852/77.
FESTAS
11.- Dar conta da relación de expediente de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de agosto de 2015.
Expte. 6216/335.
PATRIMONIO
12.- Proposta de autorización para a ocupación do dominio público na rúa
Ernesto Lecuona nº 4 coa instalación dun área de xogos infantil.
Expte.19772/240.
RECURSOS HUMANOS
13.- Rectificación erro no expediente administrativo nº 26915/220 de complemento de produtividade do persoal do servizo de Electromecánicos que
participa nas tarefas de limpeza das fontes ornamentais correspondente
ao 2º trimestre 2015. Expte. 27046/220.
14.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de tres axudantes de
oficios, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da Lei 7/2007, de 12
de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de Educación. Expte.
27016/220.
15.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal e Persoal:
a) Traslado para o Parque Central de Dna. Consuelo Fernández Galle-

go. Expte. 26947/220.
b) Consolidación de grao persoal, nivel 25 de D. Oscar Couce Senra.
Expte. 27032/220.
c) Autorización horas ao servizo de conserxería para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro 2015. Expte. 26957/220.
d) Autorización de horas ao servizo de Desinfección para os meses de
setembro, outubro, novembro e decembro 2015. Expte. 27006/220.

SERVIZOS XERAIS
16.- Nomeamento da dirección facultativa e coordinador de seguridade e
saúde das obras “Reparación de noiro e construción de novo muro de
soporte do camiño Portiño”. Expte. 3104/443.
17.- Nomeamento da dirección facultativa e coordinador de seguridade e
saúde das obras “Estabilización do noiro no camiño de Lagoa en Teis”.
Expte. 3175/443.
URBANISMO
18.- Proposta estimatoria de reclamación de Dª. Josefa de Castro Mosquera
en relación coa produtividade do persoal do Rexistro de Urbanismo.
Expte. 8095/407.
19.- 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 25 de
setembro 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, 23 de setembro de 2015.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero

