ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE XUÑO
DE 2012.
1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación Cultural Interfolc, para a organización do XVIII Festival
Folclórico Internacional. Expte. 4550/335.

3.-

Prorroga do contrato de servizos de ensinanza da Escola Municipal de
Danza, a favor de Wenceslao Cabezas del Toro, polo período
comprendido entre o 1.10.2012 e 30.09.2013. Expte. 4577/335.

4.-

Contratación da actuación “Vigo Student Ambassador”. Aprobación do
prego de prescricións técnicas e autorización do gasto. Expte. 4405/104.

5.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de
xornada anual persoal Cemiterios Maio 2012. Expte. 23165/220.

6.-

Complemento de produtividade ó persoal de Cemiterios por xornada
partida, correspondente ao mes de Maio 2012. Expte. 23164/220.

7.-

Gratificación por domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos
distintos servizos, correspondentes ao mes de maio de 2012. Expte.
23180/220.

8.-

Complemento de produtividade do persoal do servizo de Desinfección
correspondente ao mes de maio 2012. Expte. 23181/220.

9.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos
distintos servizos correspondentes aos meses de xaneiro e maio 2012.
Expte. 23190/220.

10.- Gastos de locomoción correspondentes aos meses de marzo, abril e
maio de 2012. Expte. 23187/220.
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 29 de xuño de 2012, a continuación da sesión ordinaria (convocada
para as 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 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, 28 de xuño de 2012.
am.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

