ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE NOVEMBRO DE DE 2016.
1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 21 de outubro,
extraordinaria e urxente do 24 de outubro e ordinaria e extraordinaria e
urxente do 28 de outubro de 2016.

ALCALDÍA
2.- Dar conta da resolución de data 8/11/16, de modificación de delegación
de competencias da Alcaldía na Xunta de Goberno local. Expte.
90/1102.
3.- Proposta de modificación definitiva do cadro de persoal eventual da
Alcaldía e adscrición de adxunto/a director de Gabinete de Alcaldía.
Expte. 82/1102.
BENESTAR SOCIAL
4.- Rectificación de erro material no “Proxecto anual de servizos sociais
comunitarios municipais-2016” aprobado por X.Goberno do 23/09/16.
Expte. 119997/301.
CONTRATACIÓN
5.- Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación da
adquisición dun vehículo para o Parque Móbil. Expte. 11789/445.
6.- Proposta de adxudicación da contratación do subministro de medallas e
trofeos para o desenvolvemento das actuacións propias do Concello de
Vigo na promoción da práctica deportiva. Expte. 14972/333.
7.- Proposta de adxudicación das obras do proxecto de Humanización da
rúa Aragón, Fase IV. Expte. 3918/440.
8.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización
da rúa Gregorio Espino. Fase II. Expte. 3924/440.
DEPORTES
9.- Proposta de autorización para a organización da II Edición Cross Frian,
o vindeiro domingo, 13 de novembro de 2016. Expte. 15054/333.
10.- Proposta de autorización para a organización da “IV Carreira solidaria
pola esclerose múltiple” o vindeiro 20 de novembro de 2016. Expte.
15057/333.

11.- Subvención a favor do Real Club Celta de Atletismo pola dinamización
do seu proxecto deportivo durante a tempada 2015/2016. Expte.
15421/333.
12.- Subvención a favor do Club Femenino Celta polo desenvolvemento do
seu proxecto deportivo durante a tempada 2015/2016. Expte.
15422/333.
FESTAS
13.- Bases de participación do concurso “Vente cos Reis Magos 2016-2017”.
Expte. 6679/335.
14.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de outubro de 2016.
Expte. 6682/335.
IGUALDADE
15.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Igualdade durante o mes de outubro de
2016. Expte. 7378/224.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
16.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de
outubro de 2016. Expte. 2149/334.
POLICÍA LOCAL
17.- Indemnizacións substitutiva por importe de 9.652,29 € a favor de
TAELPO S. COOP pola prestación do servizo de radiocomunicacións
para os corpos de Policía Local e Prevención e Extinción de Incendios –
agosto e setembro de 2016. Expte. 50699/212.
RECURSOS HUMANOS
18.- Dar conta das resolucións ditadas pola concellería-delegada da Área de
Xestión municipal. Expte. 28332/220.
19.- Dietas do órgano de selección de Inspector Municipal da Policía Local
(OEP 2010-2011, 2ª Fase) por importe de 322,52 euros. Expte.
28772/220.
20.- Aboamento de complemento de produtividade a persoal do Servizo de
Desinfección pola campaña de desratización. Expte. 28779/220.

21.- Dietas do órgano de selección de Inspector Auxiliar de Obras, Servizos
e Infraestruturas (OEP 2012) por importe de 734,34 euros. Expte.
28840/220.
22.- Complemento de produtividade por toxicidade das brigadas de
pavimentación de Vías e Obras e parque Móbil, correspondentes ao
mes de setembro de 2016. Expte: 28814/220.
23.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de
Desinfección correspondente ao mes de setembro de 2016. Expte:
28815/220.
24.- Complemento de produtividade por xornada partida do servizo de
Participación Cidadá correspondente ao mes de setembro de 2016.
Expte. 28821/220.
25.- Complemento de produtividade do persoal do Parque Móbil por manexar
maquinaria pesada correspondente ao 3º trimestre de 2016. Expte.
28822/220.
26.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de
xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao
mes de setembro de 2016. Expte. 28823/220.
27.- Complemento de produtividade por xornada partida do servizo de
Cemiterios correspondente ao mes de setembro de 2016. Expte.
28835/220.
28.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de
Desinfección correspondente ao mes de agosto de 2016. Expte:
28839/220.
29.- Complemento de produtividade aos condutores da
correspontentes ao 3º trimestre de 2016. Expte. 28841/220.

Alcaldía

30.- Complemento de produtividade do persoal dos servizos Enerxéticos por
limpeza especial de fontes públicas ornamentais correspondente ao 2º
trimestre de 2016. Expte. 28842/220.
31.- Complemento de produtividade do persoal do servizo de Limpeza por
manexar maquinaria pesada correspondente ao 3º trimestre de 2016.
Expte. 28872/220.

32.- Domingos,
festivos
e
nocturnidade
do
persoal
municipal
correspondentes ao mes de setembro de 2016. Expte. 28874/220.
SERVIZO AREA DE CULTURA
33.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
tramitados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas durante os meses de
xuño a outubro de 2016. Expte. 15443/331.
SERVIZOS XERAIS
34.- Reclamación ao Concello de Vigo de aboamento de cantidades por
servizos de transporte de escombros realizados con ocasión das obras
de humanización da rúa María Berdiales no ano 2015. Expte. 4087/440.
35.- Encomenda da redacción do proxecto de Renovación da rede de
abastecemento na parroquia de Teis. Fase 3 (Saneamento Mimosa,
Xorxa e Arnela). Expte. 3265/443.
36.- Encomenda da redacción do proxecto de Control de recloracións nos
depósitos de Bembrive, Presas I, Presas II, Beade – Quintián, Facho,
Saiáns, Parque Tecnolóxico e Monte Cepudo. Expte. 4043/440.
37.- Encomenda da redacción do proxecto de Rehabilitación por manga do
colector da rúa Ramón Nieto nº 74. Expte. 4044/440.
38.- Encomenda da redacción do proxecto de Substitución da tubería de
abastecemento de fribrocemento por fundición na avda. de Samil. Fase
1. expte. 4045/440.
39.- 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 novembro de 2016, ás 9,00 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

