ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 2 DE SETEMBRO DE 2016.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 2 de agosto, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 5 de agosto e extraordinarias e urxentes do
9, 12, 17 e 19 de agosto de 2016.
ADMON. TRIBUTOS
Dar conta da Resolución de 11.08.16, do concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda, pola que se aproba o Padrón do imposto sobre
bens inmobles do ano 2016. Expte. 41568/512.
Dar conta da Resolución de 11.08.16, do concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda, pola que se aproba o Padrón do imposto sobre
actividades económicas do ano 2016. Expte.48935/516.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da proba deportiva “I
Travesía a Nado Vigo-Rías Baixas”, o vindeiro 4 de setembro de 2016.
Expte. 15215/333.
IGUALDADE
Proposta de concesión de subvencións da Concellería de Igualdade a
entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou
actividades de promoción das mulleres para o ano 2016. Expte.
7089/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal da Unión da
Confederación Intersindical Galega de Vigo, para axudar ao
financiamento das actividades da entidade e gastos relacionados para o
seu desenvolvemento. Expte. 7404/320.
POLICÍA LOCAL
Proposta para a creación dun ficheiro automatizado de datos de
carácter persoal denominado “Control de seguridade mediante
videovixilancia na armería, galería de tiro e cuarto de detidos”. Expte.
48699/212.
RECURSOS HUMANOS
Solicitude de permuta de Dona Ángela Fernández López do Concello de
Santiago de Compostela. Expte. 27842/220.

9.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos
distintos servizos correspondentes aos meses de febreiro e xuño-2016.
Expte. 28432/220.

10.- Indemnización por razóns de servizo do persoal municipal (gastos de
locomoción). Expte. 28499/220.
11.- Gratificación por servizos especias e extraordinarios, Gran Gala Policía
Local (Cristo de la Victoria). Expte. 28558/220.
12.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios, exceso xornada
persoal cemiterios. Xullo 2016. Expte. 28557/220.
13.- Produtividade por xornada partida persoal adscrito ao negociado
Cemiterios. Xuño 2016. Expte: 28430/220.
14.- Produtividade por xornada partida do persoal cemiterios, xullo 2016.
Expte: 28555/220.
15.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios, por exceso de
xornada anual do persoal adscrito ao negociado de Cemiterios. Xuño
2016. Expte. 28429/220.
16.- Produtividade trimestral dos oficiais condutores de Alcaldía ( 2º trimestre
2016). Expte. 28424/220.
17.- Produtividade por utilización de maquinaria pesada, Parque Móbil, 2º
trimestre 2016. Expte.28434/220.
18.- Gratificación por servizos especiais e extraordinariaos, Gran Gala día
de Galicia, 21 de xullo de 2016. Expte: 28470/220.
19.- Produtividade por toxicidade ao persoal do Desinfección polo servizo de
control de pragas. Xuño 2016. Expte. 28495/220.
20.- Produtividade por toxicidade as brigadas de pavimentación do Parque
Móbil e Vías e Obras. Xuño 2016. Expte. 28428/220.
21.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal de distintos servizos.
Xuño 2016. Expte. 28433/220.
22.- Expediente de contratación do Servizo de Vixilancia da saúde dos
empregados/as públicos municipais do Concello de Vigo. Abril 2017.
Expte: 27683/220.

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
23.- Subvención nominativa, mediante un convenio de colaboración coa
Asociación Amigos de la Ópera de Vigo, para o desenvolvemento do
Programa “Otoño Lírico 2016”. Expte. 932/330.
24.- Proposta de autorización de préstamo temporal da obra “Francisco
Fernández del Riego” de Julia Minguillón, exposta na Casa Galega da
Cultura, para exposición no MARCO de Vigo. Expte. 1620/341.
25.- 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 2 de
setembro 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, 31 de agosto de 2016.
MXLP/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

