ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
29 DE SETEMBRO DE 2016.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Ratificación da urxencia.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de mantemento
de aplicacións externas de xestión de nóminas e RR.HH. Expte.
7729/113.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de adxudicación da contratación do Servizo de Axuda no
Fogar. Expte. 121736/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de continuidade de prestación dos servizos derivados do
contrato do servizo de xestión da Escola Municipal Santa Marta-Casco
Vello ata a adxudicación do novo contrato. Expte. 11367/332.
EMPREGO
Proxecto de convenio de colaboración coa “Asociación Española de
Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de
productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)” no marco do
Fomento municipal de emprego para o ano 2016. Expte. 12990/77.
PATRIMONIO
Clasificación de ofertas para a contratación do subministro de mobiliario
da nova aula da UNED de Vigo. Expte. 19862/240.
POLICÍA LOCAL
Expediente de contratación do subministro de accesorios
complementarios dos equipos portátiles de comunicación SEPURA.
Expte. 49533/212.
RECURSOS HUMANOS
Modificación do prego de prescricións técnicas do expediente de
contratación para a selección dun servizo de prevención alleo para a
contratación da especialidade de vixilancia da saúde dos
empregados/as públicos municipais do Concello de Vigo. Expte.
27683/220.

9.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do proxecto de “humanización da rúa Bueu”.
Expte. 3205/443.

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 setembro de 2016, ás 9,15 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 Secretaria do Goberno 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, 29 de setembro de 2016.
MXLP/me.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

O CONCELLEIRO SECRETARIO DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Cayetano Rodríguez Escudero.

