ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE DECEMBRODE 2015.

1.-

2.-

3.-

4.5.-

6.-

BENESTAR SOCIAL
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo
Servizo de Benestar Social durante o último trimestre do ano. Expte.
117761/301.
FESTAS
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor no Servizo de
Festas durante o mes de novembro de 2015. Expte. 6339/335.
IGUALDADE
Prórroga na cesión temporal da vivenda municipal identificada con
Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número F00473-C-008. Expte. 6793/224.
INTERVENCIÓN
Xustificantes de libramentos.102563/140.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar 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 Transportes.
Expte. 27252/220.
Dar conta de resolucións do concelleiro delegado de Xestión municipal
e Persoal:
a) Reasignación por adaptación de posto de traballo do empregado D.
Emilio Martínez Bastos. Expte. 27093/220.
b)Reasignación do funcionario municipal D. Rafael González Sanmartín,
destinado na U.A. Consorcio Casco Vello, ao servizo de Patrimonio.
Expte. 25730-220.
c) Rectificación de erros en acto administrativo. Expte. 27406/220.

7.8.-

9.-

TRANSPORTES
Revisión das tarifas de auto-taxi da Cidade de Vigo para o ano 2016.
Expte. 868/449.
Revisión das tarifas do Servizo público regular do transporte urbano
colectivo de viaxeiros para o ano 2016. Expte. 867/449.
URBANISMO
Produtividade a favor de funcionario da Xerencia Municipal de
Urbanismo, D. Xaquín Martínez Posada. Expte. 8610/407.

10.- 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 30 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, 29 de decembro de 2015.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

