ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE MARZO DE 2016.
1.2.-

Acta da sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2016.
CULTURA
Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo da Área de Cultura durante o mes de febreiro de
2016. Expte. 767/330.

3.-

Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas durante o mes de
decembro de 2015. Expte. 15281/331.

4.-

Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas durante os meses de
xaneiro e febreiro de 2016. Expte. 15282/331.

5.-

Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Museos municipais durante os meses de
xaneiro e febreiro de 2016. Expte. 1470/341.

6.-

Subvención nominativa, mediante convenio de colaboración, coa
Sociedade Filarmónica de Vigo para a programación anual de concertos
para o exercicio 2016. Expte. 739/330

7.-

DEPORTES
Proposta de autorización para a organización de “Bici Rutas 2016” o
vindeiro 13 de marzo e 3 de abril de 2016. Expte. 14915/333.

8.-

Proposta de autorización para a organización do “VI Cross Escolar
Colegio Monterrey” o vindeiro 13 de marzo de 2016. Expte. 14826/333.

9.-

Subvención directa a favor da Agrupación Viguesa de Atletismo co
obxecto de colaborar co financiamento dos gastos vinculados co
desenvolvemento do Proxecto “Circuíto Concello de Vigo de Atletismo
en pistas-series municipais 2016”. Expte. 14834/333.

EMPREGO
10.- Proposta de promoción do proxecto empresarial “ Trotabooks” para a
súa presentación ao Programa de Iniciativas Locais de Emprego (ILEs)
da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Expte. 12708/77.

11.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo
servizo de Desenvolvemento local e Emprego durante os meses de
xaneiro e febreiro de 2016. Expte. 12692/77.
IGUALDADE
12.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de contrato menor no Servizo de Igualdade durante o mes de
febreiro de 2016. Expte. 7110/224.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
13.- Expediente de contratación do subministro de árbores, arbustos e planta
de temporada. Expte. 8566/446.
PATRIMONIO
14.- Prego de condicións que rexerá a concesión administrativa polo Excmo.
Concello de Vigo do uso privativo do edificio municipal da Rúa Príncipe
nº 54 (Fundación MARCO). Expte.19795/240.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
15.- Resolución do recurso de reposición interposto contra acordo da
X.Goberno 4.12.15 en relación coa desestimación de subvención
nominativa á Federación de Asociacións Veciñais de Vigo “Eduardo
Chao”. 7154/320.
RECURSOS HUMANOS
16.- Complemento de produtividade do persoal municipal por conducir vehículo lixeiro sin ser oficiais condutores, correspondente ao 4º trimestre de
2015. Expte. 27592/220.
17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondentes ao
mes de xaneiro de 2016. Expte. 27682/220.
18.- Complemento de produtividade por xornada partida do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de xaneiro de 2016. Expte. 27686/220.
19.- Complemento de produtividade por xornada partida do servizo de Participación Cidadá correspondente aos meses de outubro, novembro e decembro de 2015. Expte. 27687/220.
20.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente
ao mes de xaneiro de 2016. Expte. 27710/220.

21.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondente aos meses de setembro de 2015 e xaneiro de 2016. Expte. 27736/220.
22.- Aboamento de horas xeneradas polas eleccións xerais de data
20/12/2015. Expte. 27749/220.
23.- Indemnizacións por razóns de servizo de diversos servizos municipais
dende outubro 2015 a xaneiro de 2016. Expte. 27727/220.
24.- Axudas especiais (FAS) de febreiro 2016. Expte. 27748/220.
25.- Dar conta da resolución do concelleiro delegado de Xestión municipal
de aceptación de renuncia de Dna. Gemma Mª Costoya Bello ao seu
nomeamento interino por acumulación de tarefas como diplomada en
traballo social. Expte. 27752/220.
SERVIZOS XERAIS
26.- Toma de coñecemento de documento final e inicio do prazo de garantía
da obra “cubrición escaleiras mecánicas Segunda República”. Expte.
2589/440.
27.- 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 11 de marzo
de 2016, 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, 9 de marzo de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

