ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
8 DE AGOSTO DE 2013.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.6.-

7.-

8.-

Acta da sesión ordinaria do e extraordinaria e urxente do 26 de xullo
de 2013.
ADMÓN. TRIBUTOS
Dar conta da resolución da concelleira de Economía e Facenda pola
que se aproba o Padrón Imposto sobre bens inmobles de natureza
urbana e de bens de características especiais do ano 2013. Expte.
39754/512.
Dar conta da resolución da concelleira de Economía e Facenda pola
que se aproba o Padrón Fiscal IAE ano 2013. Expte. 45283/516.
CEDRO
Indemnización substitutiva por importe de 57.370,92 € a favor de Eulen
Servicios Sociosanitarios S.A. pola prestación dos servizos de apoio á
unidade asistencial de drogodependencias- xuño 2013. Expte.
2001/315.
CONTRATACIÓN
Modificación da composición da Mesa de Contratación do Concello de
Vigo. Expte. 4418/241.
Desestimación de recurso de reposicón interposto por Mónica González
Francisco contra a adxudicación do procedemento para a instalación e
explotación de servizos de temporada verano 2013 nas praias do
Concello de Vigo. Expte. 9178/306.
CULTURA, FESTAS E MUSEOS
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor e convenios de
patrocinio tramitados polo Servizo de Festas para o programa “Vigo en
Festas 2013”. Expte. 5181/335.
DEPORTES
Rectificación do Anexo I incluído no acordo da Xunta de Goberno de
data 26.07.13 sobre resolución da convocatoria de subvencións a
entidades deportivas pola súa actividade na tempada 2012-2013. Expte.
11943/333.

9.-

Proposta de resolución da subvención pendente a favor do S.D. Octavio
con cargo á convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola
súa actividade na tempada 2012-2013. Expte. 12344/333.

10.- Expediente de contratación da xestión de servizo público, mediante
concesión para a construción, xestión e explotación do novo complexo
deportivo de Navia por procedemento aberto. Expte. 12242/333.
11.- Proposta de autorización á empresa UNIPUBLIC para organizar a Volta
Ciclista a España 2013 os días 25 de 26 de agosto. Expte. 12236/333.
FOMENTO
12.- Proxectos técnicos para o reforzo da capa de rodadura do firme de
diversas rúas do casco urbán do termo municipal. Expte. 1983/440.
13.- Expediente de contratación das obras de reforzo da capa de rodadura
no firme en rúas de diversas parroquias do termo municipal. Expte.
1950/440.
14.- Proxecto de humanización da rúa Marqués de Valterral. Expte.
2390/443.
15.- Proposta de autorización de prórroga no prazo de execución da obra
“humanización da rúa Nicaragua”. Expte. 1984/440.
16.- Proposta de autorización de prórroga no prazo de execución da obra
para a “Humanización da rúa Aragón. Fase 2”. Expte. 1985/440.
17.- Proposta de autorización da redacción do proxecto “Modificado nº1 da
obra de humanización da rúa Martínez Garrido, Fase II”. Expte.
1987/440.
18.- Proposta para execución da rede separativa de fecais e pluviais na rúa
Cancelleiro, entre a rúa Areal e Rúa Rosalía de Castro. Expte.
2340/443.
19.- Proposta de recoñecemento das inversións da prórroga da concesión de
Aqualia realizadas ata finais do 2012. Expte. 1968/440.
20.- Proposta de recoñecemento das melloras da prórroga da concesión de
Aqualia realizadas ata finais do 2012. Expte. 1986/440.

MEDIO AMBIENTE
21.- Proposta de aprobación definitiva da revisión do Mapa Estratéxico de
Ruídos do Concello de Vigo. Expte. 9387/306.
PARQUE MÓBIL
22.- Expediente de contratación por procedemento aberto da cobertura do
Seguro de riscos diversos da flota muncipal. Expte. 7969/445.
23.- Indemnización substitutiva por importe de 74.949,31 € favor de Plus
Ultra Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros” polo
aseguramento da flota municipal-2º trimestre. Expte. 9888/445.
PATRIMONIO
24.- Autorización para realizar zanxa en terrio municipal para
impermeabilizar a fachada do edificio siton en Rúa C. Torrecedeira nº
41. Expte. 19653/240.
POLICÍA LOCAL
25.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo
Servizo da Policía Local durante o segundo trimestre do ano 2013.
Expte. 38647/212.
RECURSOS HUMANOS
26.- Abono de cantidade en concepto de atrasos correspondentes á diferencia no complemento específico de Inspector da Evap e Inspector Policía
Local. Expte. 23973/220.
27.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos correspondentes ao mes de xuño de 2013. Expte. 24266/220.
28.- Complemento de produtividade condutores adscritos ao Gabinete da Alcaldía, correspondente ao segundo trimestre de 2013. Expte.
24255/220.
29.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes
de xuño de 2013. Expte. 24262/220.
30.- Gastos de locomoción Xaneiro-Xuño 2013. Expte. 24272/220.
31.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, dun oficial xardineiro,
por un período de seis meses. Expte. 24258/220.

32.- Nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a prazas vacantes de Inspector/a de Control de Concesionarias (OEP 2010-2011). Expte. 24310/220.
33.- Nomeamento como funcionario de carreira de D. Antonio Barreira Pazos, con cargo á praza de Inspector de Sanidade (OEP 2010-2011).
Expte. 24305/220.
34.- Nomeamento como funcionario de carreira de D. Gumersindo Vázquez
Pedrido, con cargo á praza de Técnico de Mantemento Informático (OEP
2010-2011). Expte. 24276/220.
35.- Nomeamento como funcionaria de carreira de Dª. Fátima Dueñas Corchero, con cargo á praza vacante de Técnico/a de Empresas e Actividades Turísticas (OEP 2010-2011). Expte. 24298/220.
36.- Nomeamento como funcionario de carreira de D. Óscar Couce Senra,
con cargo á praza vacante de Técnico/a de Xestión (OEP 2010-2011).
Expte. 24306/220.
37.- Nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a prazas vacantes de Inspector/a de Obras, Servizos e Infraestruturas (OEP 20102011). Expte. 24307/220.
38.- Nomeamento como funcionario de carreira de D. Fernando Vilaboa Pérez, con cargo á praza vacante de Inspector/a de Obras Medioambientais (OEP 2010-2011). Expte. 24273/220.
39.- Nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a prazas vacantes de Inspector/a de Consumo (OEP 2010-2011). Expte. 24274/220.
40.- Nomeamento como funcionarios de carreira de dous Capataces de Vías
e Obras (OEP 2010-2011). Expte. 24338/220.
41.- Nomeamento como funcionario de carreira dun Capataz de Xardíns
(OEP 2010-2011). Expte. 24337/220.
42.- Contratación laboral fixa dun Capataz de Desinfección (OEP 20102011). Expte. 24268/220.
43.- Contratación laboral fixa dun Capataz de Instalacións Culturais (OEP
2010-2011). Expte. 24269/220.

44.- Contratación laboral fixa de vinte e tres Oficiais de Instalacións Municipais (OEP 2010-2011). Expte. 24277/220.
45.- Contratación laboral fixa dun Capataz de Electromecánicos (OEP 20102011). Expte. 24283/220.
46.- Contratación laboral fixa dun Capataz de Vías e Obras (OEP 20102011). Expte. 24317/220.
47.- Contratación laboral fixa dun Capataz de Xardíns (OEP 2010-2011).
Expte. 24275/220.
48.- Xornadas de reforzo da Policía Local (novembro e decembro 2012).
Expte. 24285/220.
49.- Encomenda de funcións de diversos funcionarios 1º trimestre 2013. Expte. 24060/220.
50.- Execución da Sentenza do TSXG de 22 de maio de 2013, estimatoria
parcial da pretensión exercitada por Dª Silvia Taboada González en relación á OEP 2008 (Administrativos Admón Xeral-Quenda promoción interna). Expte. 24322/220.
51.- Dar conta de resolucións:
a) Resolución do concelleiro-delegado de xestión municipal de data
30/07/2013, de encomenda provisional de funcións á funcionaria Dª
Marta Riobó Ibañez. Expte. 24313/220.
b) Resolución do Alcalde-Presidente, de prórroga de contrato laboral en
prácticas, por un período de seis meses, de dous/duas auxiliares de laboratorio. Expte. 24256/220.
c) Resolución do concelleiro-delegado de xestión municipal, de data
16/07/2013, de renuncia de oficial xardineiro -Vigo Emprega 2012-. Expte. 24270/220.
d) Resolución do concelleiro-delegado de xestión municipal de renuncia
de D. Alberto Vila González (Capataz Xardineiro Vigo Emprega 2012),
con data de efectos 11/07/2013. Expte. 24271/220.
e) Resolución do Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal relativa ao nomeamento de Dª Mª Antonia González Peinado como subalterno. Expte. 24335/220.

TESOURERÍA
52.- Prórroga do prazo contractual do contrato de prestación dos servizos
bancarios ó Concello de Vigo. Expte. 7249/540.
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 extraordinaria e urxente na súa Sala o
día 8 de agosto de 2013, ás 14,00 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 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, 8 de agosto de 2013.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

