ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 23 DE DECEMBRO DE 2015.

1.-

2.-

3.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 10 de decembro e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 11 de decembro de 2015.
CULTURA
Proposta de contrato de cesión e depósito de bens de interese históricoartístico do Círculo Mercantil de Vigo. Expte. 5549/337.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización do evento “54º Gran
Premio Pedestre do Nadal 2015” o vindeiro 27 de decembro. Expte.
14664/333.

4.-

Proposta de autorización para a organización da “Carreira popular San
Silvestre 2015” o 31 de decembro de 2015. Expte. 14685/333.

5.-

Proposta de autorización para a organización da marcha ciclista
denominada “Bicis no Nadal” o 3 de xaneiro de 2016. Expte. 14595/333.

6.-

7.-

8.-

9.-

EDUCACIÓN
Revisión de prezos de contrato para a xestión, organización e
desenvolvemento do Programa municipal de inmersión lingüística
mediante integración escolar en período lectivo nun High School “Vigo
en Inglés 2014. Expte. 16073/332.
EMPREGO
Resolución do recurso de reposición presentado contra a Resolución do
outorgamento de axudas municipais á creación de empresas do ano
2015. Expte. 12117/77.
IGUALDADE
Proposta de aboamento de gastos de comunidade da vivenda municipal
identificada como centro de servizos sociais denominada “Vivenda de
protección de vítimas de violencia de xénero II” co núm. 638-C-7. Expte.
6964/224.
Proposta de aboamento de gastos de comunidade da vivenda municipal
identificada como centro de servizos sociais denominada “Vivenda de
protección de vítimas de violencia de xénero III” co núm. 638-C-8.
Expte. 6974/224.

PARQUE MÓBIL
10.- Prórroga do contrato de aseguramento da flota municipal. Expte.
11562/445.
PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Segundo programa para a arrumbar medianeiras e outros elementos
verticais con incidencia sobre a vía pública, e demais espazos libres que
conforman a paisaxe urbana. Expte. 7885/307.
RECURSO HUMANOS
12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha
subalterno/a, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do R.D. Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP, por un
prazo máximo de seis meses, para o servizo de Bibliotecas. Expte.
27360/220.
13.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha
subalterno/a, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do R.D.
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP,
por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de Museos. Expte.
27364/220.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha
administrativo/a de administración xeral, baixo a modalidade prevista no
art. 10.1.d) do R.D. Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o TRLEBEP, por un prazo máximo de seis meses, para o servizo
de Asesoría Xurídica. Expte. núm.: 27412/220.
15.- Dar conta da Resolución do concelleiro-delegado da Área de Xestión
municipal e Persoal de declaración da xubilación obrigatoria do
empregado público municipal D. Alfonso J. Rodríguez González. Expte.
27459/220.
SERVIZOS XERAIS
16.- Certificación final das obras para a execución do proxecto modificado nº
1 de “Humanización rúa Alonso Ojeda-Teis”. Expte. 2490/440.
17.- 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 23 de
decembro 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, 22 de decembro de 2015.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

