ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE XUÑO DE 2013.

1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 24 de maio e
extraordinaria e urxente do 30 de maio de 2013.
ADMÓN. DE TRIBUTOS
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestacón
do Servizo de Axuda no Fogar e outros servizos sociais comunitarios.

3.-

Dar conta da resolución da concelleira de Economía e Facenda que
aproba o Padrón fiscal da taxa de recollida do lixo de vivendas do
exercizo 2013. Expte. 40966/513.

4.-

Dar conta da resolución da concelleira de Economía e Facenda que
aproba o Padrón fiscal de exaccións unificadas de industriais do ano
2013. Expte. 44934/516.

5.-

BENESTAR SOCIAL
Proxecto de “Regulamento de réxime interior do Centro Integral de
Inclusión e emerxencia social (CIIES) do Concello de Vigo”. Expte.
81530/301.

6.-

Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 391/16, 1066/16.

7.-

CONTRATACIÓN
Adxudicación do procedemento aberto para a contratación do Servizo
Integral de Comunicacións do Concello de Vigo. Expte. 5896/113.

8.-

Adxudicación do procedemento negociado con publicidade para a
contratación da subministración de calzado para persoal do Concello de
Vigo. Expte. 4280/241.

9.-

Adxudicación do procedemento negociado con publicidade para a
contratación das obras do Proxecto de reparación e mantemento do
entorno da Igrexa de Zamáns. Expte. 1762/440.

10.- Devolución de fianza a SERCOYSA Proyectos y Obras S.A. Expte.
2309/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
11.- Dar conta da relación de expedinetes de gasto menor tramitados polo
Servizo da Área de Cultura, Festas e Museos durante o mes de maio
2013. Expte. 249/330.
DEPORTES
12.- Proposta de autorización á Asociación Veciñal Emilio Crespo de Navia
para organizar a VIII Marcha Ciclista a Navia o vindeiro 9 de xuño.
Expte. 12115/333.
13.- Proposta de autorización á Asociación Nacional de Industrias de
bicicletas, ciclomotores, motocicletas “ABIMOTA” para organizar o “34º
Grande Premio Abimota-Regiao de Aveiro” o vindeiro 8 de xuño. Expte.
12215/333.
EMPREGO
14.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos no Marco
do Plan Municipal de Emprego 2013. Expte. 9733/77.
15.- Proxecto obradoiro de emprego “Vigo Capacita”. Expte. 9856/77.
IGUALDADE
16.- Proposta de resolución da convocatoria específica para a concesión de
subvencións da Concelleria de Igualdade, ano 2013. Expte. 5423/224.
RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas fun oficial albanel,
baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da Lei 7/2007 (EBEP), por un
período máximo de seis meses para o Servizo de Cemiterios. Expte.
24099/220.
18.- Nomeamento interino dun auxiliar de administración xeral por acumulación de tarefas baixo a modalidade prevista no art. 1º.1.d) da Lei 7/2007
(EBEP) por un período máximo de seis meses. Expte. 24137/220.
19.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal
municipal correspondentes aos meses de decembro-2012 e abril-2013.
Expte. 24115/220.
SEGURIDADE
20.- Devolución de aval a IMPERMEBA S.L. constituído por obras na avda.
Balaidos,2. Expte. 85145/210.

TURISMO E COMERCIO
21.- Proposta de autorización da redacción dun proxecto modificado do de
execución da reforma do Mercado do Progreso. Expte. 5463/551.
VIAS E OBRAS
22.- Devolución de fianza por obras:
a) Construcciones e Impermeabilizaciónes Inmago S.L. Expte.
68988/250.
b) Junta de Compensación Plan Parcial Gandariña, 2. Expte. 68981/250.
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 7 de xuño
de 2013, 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 titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno Local 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, 5 de xuño de 2013.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Dª. Mª Jesús Lago Rey.

