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

1.2.-

3.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Dar conta da Resolución nº 1017/2016 do Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuais, en relación coa exclusión de CLECE
S.A. do procedemento aberto para a prestación dos servizos técnicos e
docentes para as piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e
Valadares e dos servizos para impartir ensinanzas e actividades
deportivas nos ximnasios e instalacións dependentes do concello de
Vigo. Expte. 14892/333.
Corrección de erros no acordo de contestación ás alegacións
formuladas por varios interesados ao prego de cláusulas administrativas
particulares que rexe o procedemento aberto para a contratación do
servizo de limpeza dos colexios públicos e escolas municipais. Expte.
3815/440.

4.- Contestación as alegacións formuladas
ao prego de cláusulas
administrativas particulares que rexe a contratación da xestión do
servizo público de estacionamento regulado e controlado na vía pública
mediante parquímetros. Expte. 90514/210.
5.-

6.-

DEPORTES
Expediente de contratación do subministro de equipos para a
renovación das instalacións de produción de AQS no Pavillón do Carme
e no complexo deportivo de Balaídos. Expte. 718/611.
RECURSOS HUMANOS
Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sen ser
oficial do persoal dos servizos de Parque e Xardíns e Transportes (2º e
3º trimestres de 2016). Expte. 28982/220.

7.-

Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos
distintos servizos (xuño a outubro 2016). Expte. 28942/220.

8.-

Gratificacións por servizos extraordinarios de domingos, festivos e
nocturnidade do persoal municipal (outubro 2016). Expte. 28945/220.

9.-

Complemento de produtividade por xornada partida do persoal do
servizo de Cemiterios correspondentes ao mes de outubro de 2016.
Expte. 28938/220.

10.- Indemnizacións por razóns de servizo de varios servizos municipais.
Expte. 29031/220.
11.- Produtividade por encomienda de funcións das empregadas municipais
co número: 80658 e 22094. Expte. 28961/220.
12.- Dietas órgano de selección Auxiliar de Admón. Xeral (OEP 2010-2011,
2ª fase), por importe de 252,76€. Expte. 28838/220.
13.- Dietas órgano de selección Administrativo/a de Admón. Xeral correspondente á OEP 2012.Expte. 28954/220.
14.- Produtividade por encomenda de funcións á empregada municipal co
número de persoal 77323 (outubro e novembro 2016). Expte.
29006/220.
15.- Aboamento complemento de produtividade por encomenda de funcións
dos empregados municipais cos número de persoal 80595 e 76467
(01/12/2015 a 30/12/2016). Expte. 29034/220.
16.- Produtividade por encomenda de funcións do empregado municipal co
número de persoal 22390. Expte. 29038/220.
17.- Aboamento da diferenza de funcións aos oficiais de instalacións municipais e oficiais de instalacións e mantemento.Expte. 28986/220.
18.- Produtividade de empregados municipais dos servizos de Limpeza, Medio Ambiente, Estatística, Deportes-IMD, Cemiterios e Vigozoo. Expte.
29035/220.
19.- Produtividade encomenda de funcións de Contabilidade e Presupuestación. Expte. 29043/220.
20.- Produtividade dos servizos de Cemiterios e Extinción de Incendios e
Salvamento. Expte. 29010/220.
21.- Produtividade por encomenda de funcións ao empregado municipal co
número de persoal 79650. Expte. 29061/220.

22.- Produtividade por encomenda de funcións ao empregado municipal co
número de persoal 15680. Expte. 29041/220.
23.- Produtividade por realización de consultoría especializada da empregada municipal co número de persoal 78150. Expte. 29048/220.
24.- Produtividade de conserxes de instalacións do IMD, pavillón Traviesas e
auxiliar administrativo do IMD. Expte. 29049/220.
25.- Proposta de nomeamento de D. Francisco Javier Riveiro Alvarez como
funcionario en prácticas con cargo á praza de cabo de Extinción de
Incencios (OEP 2010-2011,2ª fase). Expte. 28567/220.
26.- Proposta de creación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015, do 30 de outubro,
do TRLEBEP, como programador/a informático/a. Expte. 29000/220.
27.- Recurso de alzada de Xoana Soneira Villarino (OEP 2010-2011), de auxiliar Admón. Xeral. Expte. 29087/220.
28.- Recurso de alzada de Dna. Olga González Arias (OEP 2010-2011), de
auxiliar Admón. Xeral. Expte. 29088/220.
SEGURIDADE
29.- Contestación as alegacións formuladas ao prego de cláusulas
administrativas particulares que rexe a contratación da xestión do
servizo público de estacionamento regulado e controlado na vía pública
mediante parquímetros. Expte. 90514/210.
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 14 de decembro de 2016, ás 9,30 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
O CONCELLEIRO SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE,(resolución 13/12/16)
David Regades Fenández

