ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 24 DE XUÑO DE 2011.
1.-

2.-

ALDALDÍA
Dar conta da resolución do Excmo. Sr. Alcalde sobre nomeamento do persoal
eventual a xornada completa dos grupos políticos do PSOE e BNG.
CONTRATACIÓN
Devolución de garantías a Oresa S.L. Exptes. 3677/241, 3678/241.

3.-

DEPORTES
Proposta de autorización ao Club Ciclista Ría de Vigo para organizar o “Open
Ibérico de Ciclismo” o domingo 26 de xuño. Expte. 10608/333.

4.-

EDUCACIÓN
Proxecto modificado do contrato de Servizos de execución do Programa de
Inmersión en Lingua Inglesa (PILIVIGO). Expte. 12660/332.

5.-

ELECTRO-MECÁNICOS
Indemnización substitutiva por importe de 46.457,81 € a favor de UTE IMESESYCSA polo mantemento das instalacións electromecánicas dos túneles e
pasos inferiores. Expte.13386/444.
INTERVENCIÓN

6.-

Xustificantes e libramentos.

7.-

RECURSOS HUMANOS
Dar conta da resolución deixando sen efecto reducción de xornada de Dª Mª
Angeles Landín Lorenzo. Expte. 22137/220.

8.-

Axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 22135/220.

9.-

Axudas con cargo ao Fondo de Acción Social por reclamacións estudios 2010.
Expte 22133/220.

10.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondente ao mes de maio
2011. Expte. 22132/220.
11.- Solicitude de permiso sen soldo da funcionaria Dª Matilde Margarita Núñez
Cuiñas. Expte. 22138/220.
12.- Execución títulos xudiciais 53/2011, do Xulgado do Social nº 5, dos de Vigo, no
procedemento 231-232-591/2010, sobre recoñecemento de dereito e
cantidades (Prieto Valdenebro, Echegaray Pérez e Cruz Lorenzo). Expte.
22031/220.
13.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de
Desinfección correspondente ao mes de maio 2011. Expte. 22115/220.

14.- Complemento de produtividade por xornada partida do persoal do servizo de
Cemiterios correspondente ao mes de maio 2011. Expte. 22114/220.
15.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada
anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de maio
2011. Expte. 22113/220.
16.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos
correspondente ao mes de maio 2011. Expte. 22116/220.
17.- Atrasos domingos, festivos e nocturnidade do persoal do servizo de extinción
de incendios correspondente aos meses de febreiro, marzo e abril 2011.
Expte. 22121/220.
SEGURIDADE
18.- Solicitude da Comisión de Festas da Consolación-Coia de autorización para a
ocupación de espazo público pola celebración de ditas festas do 1 ó 6 de xullo
de 2011. Expte. 80608/210.
19.- Solicitude da Cofraría do Stmo. Cristo dos Afrixidos de autorización para a
ocupación de espazo público pola celebración das festas de Bouzas os días
do 15 ó 19 de xullo. Expte. 80607/210.
20.-

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 24 de xuño de 2011, 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; ao titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao 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, 22 de xuño de 2011.
me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

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

