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

Ratificación da urxencia

2.-

Aprobación de abonamento de liquidación subvencións concedidas na
convocatoria de fomento do emprego do ano 2013 á Alento-Asociación
de Dano Cerebral, Cáritas e Mancomunidade de Montes de Vigo. Expte.
10708/77.

3.-

Proposta de III Resolución de recursos presentados contra acordo da
XGL de resolución da convocatoria de axudas contra a crise para
atender as necesidades básicas de veciños/as de Vigo. Expte.
6491/320.

4.-

Proposta de IV Resolución de recursos presentados contra acordo da
XGL de resolución da convocatoria de axudas contra a crise para
atender as necesidades básicas de veciños/as de Vigo. Expte.
6510/320.

5.-

Proposta de modificación puntual RPT e adecuación retributiva dos
postos dos servizos de Contratación, Limpeza e Vías e Obras. Expte.
24507/220.

6.-

Proposta de modificación puntual RPT e adecuación retributiva diversos
postos. Expte. 24707/220.

7.-

Acordo Marco Xornadas Reforzo Policía Local. Prórroga cara ao ano
2014. Expte. 39617/212.

8.-

Aprobación Oferta Pública de Emprego ano 2013. Expte. 24776/220.

9.-

Indemnización substitutiva a favor de IMAXINERÍA, S.L., polo servizo de
xestión da Escola Municipal de Teatro durante o mes de decembro de
2013. Expte. 15632/332.

10.- Indemnización substitutiva a favor de Apllus Norcontrol, SLU, pola IPR
de aparato elevador da UNED de Vigo. Expte. 15588/332.
11.- Corrección de erros na proposta aprobada pola XGL o 27/12/13,
“Axudas para fins culturais e deportivos”. Expte. 24741/220.

12.- Proposta de autorización de cesión da concesión administrativa de
quiosco sito en rúas Marín/Rocío, a favor de D. Francos J. Suárez
Baquero. Expte. 19657/240.
13.- Corrección erros por intercambio de acordos entre os Exptes. 2130/440
e 2126/440, en XGL do 06/11/2013.
14.- Libramentos a xustificar.
15.- Proposta de adxudicación do expediente negociado sen p7ublicidade
para a contratación da campaña de promoción turística de Vigo en
varios destinos xeográficos. Expte.4993/104.

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 trinta de
decembro de 2013, ás 14,30 h. en primeira convocatoria e, de non existir
quórum, unha hora despois (15,30 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, 30 de decembro de 2013.
rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

