ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
22 DE XULLO DE 2016.

1.- Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
2.- Proposta de clasificación de ofertas, expediente de contratación
das obras de mantemento e reparación dos campos de fútbol
municipais de Comesaña e Meixoeiro. Expte. 14667/333.
FOMENTO
3.- Solicitude do Concello de Redondela de autorización para
ocupación de subsolo para execución das obras de mellora da
Rede de saneamento en Cotarel. Expte. 3938/440.
4.- Proposta de aprobación do Anexo nº 1 ao Plan de Seguridade e
Saúde no Traballo das obras de “Renovación das redes de
abastecemento e saneamento na avda. de García Barbón. Fase 1.
Expte. 3262/443.
5.- Expediente de contratación das do proxecto “Humanización da
beirarrúa da avda. de Castelao, entre rúa Redondela e rúa
Porriño”. Expte. 3956/440.
PATRIMONIO HISTÓRICO
6.- Proposta de adxudicación, expediente de contratación dos servizos
de promoción e divulgación dos xacementos arqueolóxicos do
Castro de Toralla. Expte. 7845/307.
RECURSOS HUMANOS
7.- Proposta nomeamento como funcionario de carreira dun inspector
auxiliar de obras, servizos e infraestruturas, con cargo praza
vacante OPEP 2012. Expte. 28386/220.
8.- Proposta nomeamento como funcionarias de carreira de 4
administrativas de Admon. Xeral, con cargo praza vacante OPEP
2012. Expte. 28420/220.

9.- Proposta contratación laboral fixa, con cargo a dúas prazas
vacante de 2 oficiais xardiñeiros (OPEP 2012). Expte. 28407/220.
10.- Proposta contratación laboral fixa, con cargo á praza vacante de
capataz do Parque Móbil (OPEP 2012). Expte. 28383/220.
11.- Plroposta nomeamento funcionarios en prácticas con cargo a dúas
prazas vacantes de condutor bombeiro (OPEP 2012). Expte.
28419/220.
12.- Modificación puntual dos criterios de xestión das listas de reserva.
Expte. 28442/220.
SEGURIDADE
13.- Proposta de adxudicación, expediente de contratación en réxime
de arrendamento (renting) de vehículos para a Policía Local. Expte.
43577/212.
SERVIZOS
14.- Proposta de autorización de incorporación de prezos contraditorios
que se propoñen aos Anexos I e II de prezos de aplicación no
contrato do Servizo de acondicionamento, mantemento,
conservación e arranxo das infraestruturas viarias. Expte.
71048/250.
TRANSPORTES
15.- Proposta de desestimación de observacións e proposta de
aprobación definitiva do anteproxecto de obras de reforma e
anteproxecto de explotación económica do aparcadoiro da Porta
do Sol. Expte. 618/449.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 22 de xullo de 2016, ás 14:00 horas, en primeira convocatoria e,
de non existir quórum, unha hora despois (15:00), en segunda
convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á
titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á secretaria do
Goberno e aos demais membros do grupo político municipal do PSdGPSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os
efectos de información.

Vigo, 22 de xullo de 2016.
CCA/rs.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.

