ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DO 1 DE XULLO DE 2016.

ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
1.- Dar conta da aprobación do Padrón Fiscal de Exaccións Unificadas
de Industriais do ano 2016 (taxa lixo industrial e mercial e tas por
entradas de vehículos e reserva especial de aparcadoiro). Expte.
48848/516.
IGUALDADE
2.- Proposta de aboamento de cotas de gastos de comunidade,
“vivenda de protección de vítimas de violencia de xénero I”-Nº E638-C-6. Expte. 7184/224.
INTERVENCIÓN
3.- Contas xustificativas de libramentos
102591/140.

a

xustificar.

Expte.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
4.- Expediente de contratación para adquisición de bancos para
reposición de mobiliario urbano en rúas e zonas verdes. Expte.
8857/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
5.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación de niños con
Hiperactividad y déficit de atención “ANHIDA”, para o
desenvolvemento das actividades da entidade. Expte. 7350/320.
PATRIMONIO
6.- Proposta de cesión de parcela a favor da Tesourería Xeral da
Seguridade Social destinada ao centro de saúde “Pintor Colmeiro”.
Segregacións e agrupación. Expte. 2193/244.
POLICÍA LOCAL
7.- Indemnización substitutiva a favor de TAELPO, S.COOP., pola
prestación do servizo de radiocomunicacións para os corpos da
Policía Local e Prevención e Extinción de Incendios. Abril-maio
2016. Expte. 49006/212.

RECURSOS HUMANOS
8.- Proceso selectivo de tres prazas de oficial condutor, promoción
interna, OEP 2012. Expte: 28217/220.
9.- Reclamación administrativa previa á xurisdición laboral en materia
de despedimentos (traballadores aparcadoiro Praza de Portugal).
Expte- 27451/220.
10.- Abono do incentivo á xubilación anticipada. Expte: 28261/220.
11.- Complemento de produtividade por toxicidade correspondente ao
mes de xaneiro de 2016. Expte: 27694/220.
12.- Complemento de produtividade por conducir vehículo lixeiro sen
ser oficial condutor, do persoal do servizo de Montes, Parques e
Xardíns correspondentes ao 4º trimestre de 2015 e 1º trimestre de
2016. Expte: 28214/220.
13.- Dar conta das resolucións da concellería-delegada de Xestión
municipal (maio-xuño 2016). Expte. 28332/220.
SERVIZO DA ÁREA DE CULTURA
14.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Orquestra
Vigo 430, para a organización do “Programa Primavera 2016”.
Expte. 15361/331.
TESOURERÍA-RECADACIÓN
15.- Proposta de modificación do convenio tipo a asinar coas entidades
de depósito en materia de colaboración na xestión recadatoria.
Expte. 16756/541.
URBANISMO
16.- Proposta de aprobación do Proxecto de obra para a execución da
senda do río Lagares na parroquia de Santa Mariña-Cabral. Expte.
86600/421.
17.- 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 1 de
xullo 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 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 PSdGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.
Vigo, 30 de xuño de 2016.
CCA/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

