ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 3 DE FEBREIRO DE DE 2017.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 20 de xaneiro de 2017.

2.-

ALCALDÍA
Dar conta da resolución de Alcaldía de modificación das datas de realización
das sesións ordinarias da Xunta de Goberno local.Expte. 24/1102.

3.-

CONTRATACIÓN
Desestimación do recurso de reposición interposto en relación cos contratos
de Servizos de limpeza e pequeno mantemento das dependencias e
instalacións da EMAO dos Servizos de limpeza de áreas deportivas,
vestiarios, servizos hixiénicos e outros espazos nas instalacións deportivas
dependentes do IMD. Expte.5807/241.

4.-

MEDIO AMBIENTE
Proxecto de convenio para a recollida de animais soltos e atención do Centro
de recollida ou Refuxio de animais. Expte. 12121/306.

5.-

RECURSOS HUMANOS
Memoria xustificativa de gastos de Fondo de Acción Social correspondente ao
ano 2016. Expte. 29020/220.

6.-

Dietas das asistencias dos membros do órgano de selección encargado de
evaluar as probas de selección da Bolsa de emprego de técnicos/as de
xestión 2016. Expte: 29333/220.

7.-

Dietas das asistencias dos membros do órgano de selección encargado de
evaluar as probas de selección da bolsa de emprego de programadores/as
informáticos/as 2016. Expte: 29334/220.

8.9.-

SEGURIDADE
Proposta de autorización de asistencia a reunión do Proxecto Autopilot en
Versalles, do funcionario co nº persoal 82191. Expte. 99962/210.
Proposta de autorización de asistencia a reunión do Proxecto Autopilot en
Versalles, do funcionario co nº persoal 21054.Expte. 99968/210.

SERVIZOS XERAIS
10.- Proposta de aprobación do proxecto técnico e custos asociados ao mesmo
para a execución das obras de “Renovación de redes de saneamento na
parroquia de Teis. Fase III. Saneamento Avda. de Galicia (entre a rúa Doutor
Corbal e a Avda. Da Mariña Española)”. Expte. 3237/443.
URBANISMO
11.- Toma de coñecemento do pase á vía de constrinximento de sancións
urbanísticas e liquidación de execución subsidiaria. Expte. 9530/407.
12.- Toma de coñecemento do pase á vía de constrinximento de cota de
urbanización. Expte. 9515/407.
13.- 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 3 de febreiro de 2017, 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.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

