ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE OUTUBRO DE 2015.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 30 de setembro de 2015.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a xestión parcial
das escolas infantís municipais Santa Cristina-Lavadores, Atalaia-Teis e
Costeira-Saiáns. Expte. 17066/332.
Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do
servizo da xestión parcial da escola infantil municipal de Navia. Expte.
17043/332.
CULTURA
Préstamo temporal da obra “Vieiros” de Luis González Palma ao Centro
Galego de Arte Contemporánea (CAGC). Expte. 5488/337.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización do evento “XX Edición do
Cross Escolar A.D.Castro San Miguel” o vindeiro 18 de outubro de 2015.
Expte. 13940/333.
INTERVENCIÓN XERAL
Dar conta das normas para as operacións de peche do exercicio
orzamentario para o ano 2015.
LIMPEZA
Revisión ordinaria do prezo do contrato da recollida e transporte de
residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e de praias do Concello de
Vigo. Expte. 5522/252.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de Niños con
Hieractividad y Deficit de Atención “Anhida” para axudar ao
financiamento dos gastos de mantemento do local social (xaneirooutubro 2015). Expte. 7157/320.
POLICÍA LOCAL
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados na
Xefatura da Policía Local durante o terceiro trimestre do ano 2015.
Expte. 45439/212.

RECURSOS HUMANOS
10.- Produtividade por condución de vehículo municipal sin ser oficial
condutor do persoal do servizo de Montes, Parques e Xardíns, 4º
trimestre 2014 – 1º trimestre 2015. Expte.27007/220.
11.- Reclamación previa á vida xurisdicional laboral en materia de
cantidades de D. Jesús Manuel Garrido Marcos (retribucións grupo A1 e
aboamento de cantidades por diferencias salariais 2013, 2014 e 2015).
Expte. 26741/220.
12.- Dar conta de Resolucións do concelleiro-delegado da Área de Xestión
municipal e Persoal:
a) Autorización de realización de 363 xornadas de reforzos por efectivos
do Corpo da Policía Local (outubro 2015). Expte. 45321/212.
b) Autorización de horas extras ao persoal do servizo de Seguridade e
Mobilidade correspondentes aos meses de outubro, novembro e
decembro de 2015. Expte. 27122/220.
c) Aceptación da renuncia ao posto de traballo (auxiliar de
administración xeral) da funcionaria interina Dna. Rosa María Gamallo
Rey, con efectos de 12/10/2015. Expte. 27158/220.
d) Incorporación ao servizo activo de Dna. Iria Álvarez Outeiro provinte
de situación de excedencia por coidade de fillo, con efectos de
13/10/2015. Expte. 27148/220.
e) Redución da xornada laboral coa correspondente redución de
retribucións de Dna. Iria Álvarez Outeiro, con efectos de 13/10/2015.
Expte. 27140/220.
VIAS E OBRAS
13.- Proposta de autorización do inicio do expediente de modificación do
contrato de “Acondicionamento, conservación e arranxo das
infraestructuras viarias do Concello de Vigo”. Expte. 71048/250.
14.- 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 16 de
outubro 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, 14 de outubro de 2015.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

