ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE SETEMBRO DE 2011.
1.-

Acta da sesión ordinaria do 23 de setembro de 2011.

2.-

CULTURA E FESTAS
Dar conta dos contratos menores aprobados pola concelleira de Festas nos
meses de xuño e xullo de 2011. Expte. 4294/335.

3.-

Indemnización substitutiva a favor de Securitas Seguridad España, S.A. pola
realización de servizos de vixilancia en dependencias culturais, período maioagosto 2011. Expte. 13464/331.

4.-

Indemnización substitutiva a favor de Securitas Seguridad España, S.A. pola
realización de servizos de atención ao público en dependencias culturais,
período maio-agosto. Expte. 13462/331.

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

EDUCACIÓN
Desestimación do recurso de reposición formulado por SURGAPA contra as
bases e convocatoria do programa de Inmersión en Lingua Inglesa ano 2011.
Expte. 12588/332.
Contratación do mantemento integral das instalacións de calefacción AQS dos
colexios públicos da cidade de Vigo. Expte. 12612/332.
IGUALDADE
Prórroga na cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de
entidades prestadoras de servizos sociais co nº F-00473-C-006, por un
período máximo de 6 meses. Expte. 5130/224.
Desestimar o recurso presentado por FOANPAS contra a denegación de
subvención da convocatoria de “subvencións a entidades sen ánimo de lucro
para a realización de programas de promoción da muller 2011”. Expte.
5131/224.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
Abono de cotas comunidade de propietarios da rúa República Argentina 1214, xullo, agosto e setembro 2011. Expte. 19239/240.

10.- Devolucións de garantías:
a) Hags Swelek. Expte. 3706/241.
b) Movexvial. Expte. 2000/443.
c) Hidromiño-Norvial S.L. Expte. 3743/241.
d) Anónimo Publicidad S.L. Expte. 3730/241.
e) Hidromiño-Norvial S.L. Expte. 3742/241.
f) Servimun-Xestriloc, S.L. Expte. 3741/241.
g) Calfensa Proyectos S.L. Expte. 3740/241.

RECURSOS HUMANOS
11.- Dar conta da resolución de redución de xornada da funcionaria Dª Silvia
Taboada González. Expte. 22373/220.
12.- Dar conta da resolución sobre acumulación de funcións ao funcionario D.
Oscar Couce Senra. Expte. 22368/220.
13.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal de Cemiterios
correspondente ao mes de agosto 2011. Expte. 22318/220.
14.- Produtividade por toxicidade do persoal de Desinfección correspondente ao
mes de agosto 2011. Expte. 22319/220.
15.-

Contratación interina en réxime laboral, dun oficial condutor para o Parque
Móbil Municipal. Expte. 22322/220.

16.- Produtividade por xornada partida persoal de Cemiterios correspondente ao
mes de agosto 2011. Expte. 22321/220.
17.- Gratificación por servizos extraordinarios de festividade e nocturnidade ó
persoal municipal correspondente ao mes de agosto 2011. Expte. 22320/220.
18.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondente ao mes de agosto
2011. Expte. 22362/220.
19.- Adopción de medidas cautelares en relación co procedemento de selección
para a provisión de 14 prazas de administrativo de Admón. Xeral por
promoción interna, incluídas na OEP 2008. Expte. 22374/220.
URBANISMO
20.- Aprobación definitiva do proxecto de Estatutos e Bases de Actuación da Xunta
de Compensación do ámbito de planeamento remitido con ordenación
detallada “APR A-3-29 FONTE ALVITE”. Expte. 4986/401.
21.- 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 30 de setembro de 2011, ás 09,00 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, 28 de setembro de 2011.
am.
O ALCALDE,
A CONCELLEIRA SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Abel Caballero Álvarez

Dª Mª Jesus Lago Rey.

