ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

1.-

2.-

3.-

ALCALDÍA
Proposta de concesión de subvención á “Asociación Amigos de la Ruta
Marítima del Apóstol Santiago a Galicia” polos gastos de realización na
cidade de Vigo da V Edición da ruta marítima “O cabaleiro das
cunchas”. Expte. 13091/101.
ASESORÍA XURÍDICA
Expediente de contratación dos servizos de procurador para a
representación do Concello de Vigo a través dun acordo marco. Expte.
9408/111.
CONTRATACIÓN
Proposta de clasificación de ofertas para a contratación da xestión dos
resíduos procedentes de construcións e derrubas xeradas polo taller do
servizo de Vías e Obras. Expte. 73432/250.

4.-

Proposta de clasificación de ofertas parta a contratación da
subministración de enerxía eléctrica en media e baixa tensión para as
distintas instalacións y dependencias do Concello. Expte. 15696/444.

5.-

Proposta de clasificación de ofertas para a contratación da produción
das carrozas para a Cabalgata de Reis 2016. Expte. 6190/335.

6.-

DEPORTES
Proposta de convenio de colaboración coa “Federación Galega de Judo
e D.A.” co obxecto de colaborar co financiamento dos gastos
ocasionados polo desenvolvemento da “XXIII Festa do judo infantil
2015”. Expte. 14491/333.

7.-

Solicitude de autorización para a organización da “III Carreira solidaria
pola esclerose múltiple” o 22/11/15. Expte. 14375/333.

8.-

Solicitude de autorización para a organización do “VI Duatrol CrossMámoa de Candeán” o vindeiro 22/11/15. Expte. 14344/333.

9.-

EMPREGO
Proposta de nomeamento das comisións de selección da convocatoria
“Vigo Emprega 2016”. Expte. 12225/77.

10.- Outorgamento de axudas da “Convocatoria para o ano 2015 das axudas
á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa”. Expte.
12316/77.
ELECTROMECÁNICOS
11.- Expediente de contratación do servizo de mantemento das instalacións
de alumeado público, túneles, pasos inferiores, galerías de servizos,
algunhas fontes ornamentais e instalacións de enerxías renovables.
Expte. 15857/444.
FESTAS
12.- Bases de participación e convocatoria do concurso “Vente cos Reis
Magos”, 2015-2016. Expte. 6251/335.
LIMPEZA
13.- 10ª Revisión ordinaria do prezo do contrato do servizo de
contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos
residuos sólidos urbanos reciclables. Expte. 5521/252.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
14.- Dar conta da relación de contratos menores correspondentes ao mes de
outubro 2015. Expte. 1996/334.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
15.- Convenio coa Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo para
axuda do financiamento das actividades da entidade ano 2015. Expte.
7179/320.
RECURSOS HUMANOS
16.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de cinco auxiliares de
Admón. Xeral, e catro diplomados/as en traballo social, baixo a
modalidade prevista no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, de 12 de abril
(EBEP), por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de
Benestar Social. Expte. núm.: 27214/220.
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha
subalterno/a, baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.d) da Lei
7/2007, de 12 de abril (EBEP), por un prazo máximo de seis meses,
para o servizo de Participación Cidadá. Expte. núm.: 27234/220.
18.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha
subalterno/a, baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.d) da Lei
7/2007, de 12 de abril (EBEP), por un prazo máximo de seis meses,
para o servizo de Patrimonio Histórico. Expte. núm.: 27192/220.

19.- Axudas Especiais FAS outubro 2015. Expte. núm.: 27261/220.
20.- Gastos locomoción de diversos servizos municipais dende xuño a
outubro de 2015. Expte. núm.: 27224/220.2.- Relación de asuntos para
toma de coñecemento:
21.- Dar conta das resolucións asinadas polo concelleiro-delegado de
Xestión Municipal:
a) Declaración da situación administrativa de servizos especiais do
funcionario D. Antonio Bernárdez de Dios. Expte. núm.: 27240/220.
b) Declaración da xubilación obrigatoria da empregada pública
municipal Dna. Eufrasia Lucas Escandón, con efectos de 23/11/2015.
Expte. núm.: 27257/220.
c) Reasignación do funcionario D. Óscar Couce Senra, técnico de
xestión, á Área de Fomento (Servizos Xerais). Expte. núm.: 27201/220.
d) Memoria xustificativa de gastos do Fondo de Acción Social
correspondentes ao ano 2015. Expte. núm.: 27267/220.
e) Recoñecemento de consolidación de grao persoal de Dna. Raquel
Abalde Comesaña. Expte. núm.: 27253/220.
f) Adaptación temporal de posto de traballo e prestación de servizos de
Dna. Beatriz Gago Louzao no servizo de Transportes. Expte. núm.:
26306/220.
TRANSPORTES
22.- Indemnización substitutiva a favor de “Interparking Hispania, S.A.” pola
xestión do aparcadoiro da Praza de Portugal e refacturación dos gastos
previamente abonados pola entidade. Setembro 2015. Expte. 862/449.
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
23.- Contrato, ao abeiro da Disposición adicional novena do TR da Lei de
contratos do sector público para a subministración de bases xurídicas e
acceso a publicacións do grupo editorial Wolters-Kluwert para o período
novembro 2015-outubro 2016. Expte. 3963/550.

URBANISMO
24.- Proposta de desestimación do recurso de alzada interposto contra
acordo da Xunta de Compensación da APR A-2-36 SAMIL. Expte.
5152/401.
VIGO ZOO
25.- Solicitude do Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo
Zoo, de autorización con carácter excepcional para a contratación
temporal dun conservador e dun oficial coidador de mantemento,
vixilancia e control. Expte. 6962/12.
26.- 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 vinte de
novembro 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 aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 18 de novembro de 2015.
CCA/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

