ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 26 DE AGOSTO DE 2016.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo, do 19 de xullo,
ordinaria e extraordinaria e urxente do 22 de xullo e ordinaria e
extraordinaria e urxente do 29 de xullo de 2016.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do Servizo de mantemento e
conservación das zonas de interese patrimonial do Concello de Vigo.
Expte. 7889/307.
Proposta de adxudicación dos Servizos de procurador para a
representación do Concello de Vigo perante distintos órganos xudiciais.
Expte. 9408/111.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da “7ª Travesía a nado
Islas Cies- DESAFIOISLASCÍES”, o vindeiro 27 de agosto de 2016.
Expte. 15270/333.
EMPREGO
Aceptación da subvención da Consellería de Traballo e Benestar, para a
realización do Proxecto do Obradoiro de Emprego “Vigo Prepara”.
Expte. 13239/77.
Aceptación da subvención da Consellería de Traballo e Benestar para a
realización de actividades de información, orientación e prospección de
Emprego. Expte. 13241/77.
FESTAS
Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas
recreativas El Olivo para a organización da Festa do Mexillón 2016.
Expte. 6499/335.
Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de gasto menor no Servizo de Festas, durante o mes de xullo de
2016. Expte. 6596/335.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Encomenda de xestión dos locais B e D do Viveiro de Asociacións San
Francisco ao servizo de Participación e Atención Cidadá. Expte.
7408/320.

PATRIMONIO
10.- Proposta de autorización á Fundación Igual Arte para a realización de
obras de adaptación de local municipal do núm. 34 da rúa Palencia.
Expte. 19853/240.
POLICÍA LOCAL
11.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo
réxime de gasto menor na Xefatura da Policía Local durante o segundo
trimestre do ano 2016. Expte. 49775/212.
RECURSOS HUMANOS
12.- Solicitude de permuta da funcionaria de carreira do Concello de Vigo
con número de persoal 80571, cunha funcionaria da Diputación de
Pontevedra. Expte: 27689/220.
13.- Rectificación de erro de acordo da Xunta de Goberno Local de data
01/07/2016 en Expte: 28214-220 sobre complemento de produtividade
por utilización de vehículo lixeiro sen ser oficial condutor, correspondente ao 4º trimestre de 2015 e 1º trimestre de 2016. Expte. 28540/220.
14.- Proposta de creación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015, de 30 de outubro, do TRLEBEP, como enxeñeiros técnicos en topografía (subgrupo
A2). Expte: 28423/220.
15.- Prórroga do Contrato de Seguro de Vida e accidentes do persoal ao servizo do Concello de Vigo. Expte: 24360/220.
16.- Dar conta das resolucións da concellería delegada da Área de Xestión
municipal, en materia de recursos humanos, durante o mes de xullo de
2016. Expte. 28332/220.
SEGURIDADE
17.- Revisión de prezos do contrato de Servizo de mantemento da
sinalización horizontal e vertical do Concello de Vigo. Expte. 95381/210.
SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
18.- Fixación de prezos de venda de entradas da Programación Vigocultura
do Servizo de Cultura e Bibliotecas no Auditorio municipal, segundo
semestre ano 2016. Expte. 15381/331.

19.- Préstamo temporal de obra “Berbés” de Dª Mª Antonia Dans, do Museo
municipal Quiñones de León, para exposición no MARCO de Vigo.
Expte. 5705/337
20.- Préstamo temporal das obras “A Velliña” e “Mendigo” de Manuel Prego
de Oliver, do Museo municipal Quiñones de León, para exposición no
Concello de Ourense. Expte. 5423/337.
21.- Préstamo temporal de tres obras de José Seijo Rubio, do Museo
municipal Quiñones de León, para exposición en AFUNDACIÓN de
Lugo e Santiago de Compostela. Expte. 5642/337.
22.- 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 26 de agosto
de 2016, ás 10,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha
hora despois 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, 24 de agosto de 2016.
MXLP/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

