ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 16 DE SETEMBRO DE 2016.
1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 2 de setembro de
de 2016.
BENESTAR SOCIAL
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo
Servizo de Benestar Social durante os meses de xuño, xullo e agosto de
2016. Expte. 130205/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación do servizo de limpeza de
Vigozoo. Expte. 7145/612.

4.-

Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de mantemento
e soporte de aplicacións informáticas propiedade do Concello de Vigo.
Expte. 7760/113.

5.-

Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de mantemento
e reparación das instalacións de contenerización soterrada do Concello
de Vigo. Expte. 5896/252.

6.-

7.-

8.-

9.-

COMERCIO
Dar conta da resolución de data 6/09/16 pola que se entregan á
Asociación de Empresarios do Mercado do Berbés as obras realizadas
no referido mercado. Expte. 3860/106.
EDUCACIÓN
Pagamento de dietas establecidas por asistencias dos representantes
municipais ás sesións dos Consellos Escolares dos centros de ensino
público- Xaneiro a xullo 2016. Expte. 18202/332.
EMPREGO
Outorgamento das subvencións para o fomento do emprego mediante
proxectos relacionados coa investigación, a innovación e o emprego.
Expte. 12938/77.
DEPORTES
Proposta de autorización para a organización da 19ª Edición da Media
Maratón de Vigo, o vindeiro 18 de setembro de 2016. Expte. 15058/333.
IGUALDADE

10.- Prórroga temporal na cesión de vivenda municipal de identificada no
Rexistro de Entidades Prestadoras de servizos sociais co nº F-00473-C007. Expte. 7124/224.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
11.- Proxecto de convenio de colaboración coa Asociación Gallega de
Amigos del Rocío de Vigo para axudar ao financiamento dos gastos
derivados do desenvolvemento das súas actividades para o ano 2016.
Expte. Expte. 7347/320.
12.- Proposta desestimatoria do convenio nominativo da Federación de
Asociacións veciñais de Vigo “Eduardo Chao” para a realización de
actividades do ano 2016. Expte. 7370/320.
RECURSOS HUMANOS
13.- Bases reitoras das Axudas para fins culturais e deportivos 2016 (Art. 34
Acordo Regulador). Expte. 28353/220.
14.- Complemento de produtividade dos oficiais conductores da Alcaldía- correspondente ao 1º semestre de 2016. Expte. 28425/220.
15.- Gratificación por servizos especias e extraordinarios da Policía local servizo Gran Gala 25/05/2016. Expte. 28427/220.
16.- Complemento de produtividade ao persoal de distintos servizos, por
condución de vehículo lixeiro sen ser oficial condutor- 2º trimestre 2016.
Expte. 28436/220.
17.- Produtividade por toxicidade de persoal do Servizo de Desinfección,
xullo 2016. Expte. 28559/220.
18.- Dar conta de resolucións ditadas pola concellería delegada da Área de
Xestión municipal. Expte. 28332/220.
SERVIZOS XERAIS
19.- Proposta de aprobación da certificación de final de obra do proxecto
“Ensanche do Estreito da Pividal, na avda. Santa Marina” Expte.
3470/440.
20.- Recoñecemento de inversións pendentes da concesionaria Aqualia
correspondente ao período comprendido dende o 1 de febreiro de 2015
ao 30 de outubro de 2016. Expte. 3726/440.

URBANISMO
21.- Complemento de produtividade a favor do persoal de Rexistro da
Xerencia municipal de Urbanismo. Expte. 9161/407.
VIAS E OBRAS
22.- Prórroga do contrato para a subministración de mesturas bituminosas e
emulsións asfálticas para o Taller de Vías e Obras da Área de Fomento
do Concello de Vigo. Expte. 68814/250.
23.- 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 16 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, 14 de setembro de 2016.
CCA/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

