ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
30 DE DECEMBRO DE 2016.
1.- Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
2.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización
da rúa Lorente (fase I). expte. 4016/440.
3.- Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización
da beirarrúa da Avda. de Castelao, entre Redondela e a rúa Porriño.
Expte. 3956/440.
4.- Corrección de erros no acordo de clasificación de ofertas para a
contratación das obras de humanización da Avda. das Camelias, entre a
rúa Doutor Marañón e a rúa Juan Ramón Jiménez. Expte. 3969/440.
EDUCACIÓN
5.- Indemnización substitutiva por importe de 27.028,93 € a favor de Gas
Natural Comercializadora S.A. polo subministro de gas a colexios de
educación primaria e escolas infantís municipais durante o curso 20152016. expte. 18503/332.
INTERVENCIÓN XERAL
6.- Xustiticantes de libramentos. Expte. 102611/140.
MONTES, PARQUES E XARDÍNS
7.- Addenda ó convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o
Concello de Vigo para levar a cabo actuacións nos sendeiros azuis do
Concello de Vigo. Expte. 9069/446.
PARQUE MOBIL
8.- Primeira prórroga para o contrato de subministro de combustibles do
Parque Móbil municipal. Expte. 10403/445.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9.- Resolución do expediente de “Axudas á realización de obras de
reurbanización nas prazas ou espazos privados de uso público”. Expte.
7410/320.

RECURSOS HUMANOS
10.- Proposta de nomeamento como funcionario en prácticas dun Condutor-bombeiro con cargo á praza vacante da OEP 2010-2011, 2ª fase.
Expte. 29166/220.
11.- Proposta de nomeamento como funcionarios en prácticas con cargo ás
dúas prazas vacantes de Inspector Principal da Policía Local da OEP
2010-2011, 2ª fase. Expte. 29169/220.
12.- Proposta de nomeamento como funcionarios en prácticas de catro Bombeiros con cargo ás prazas vacantes da OEP 2010-2011, 2ª fase. Expte.
29193/220.
13.- Proposta de nomeamento como funcionaria de carreira con cargo a
unha praza vacante de Técnica de Administración Xeral da OEP 20102011. Expte. 29196/220.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dóus/dúas auxiliares de Admón. Xeral, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, do TRLEBEP, por un período máximo de seis
meses, para a área de Fomento e o servizo de Educación.Expte.
28705/220.
15.- Complemento de productividade por xornada partida do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de novembro de 2016. Expte.
29146/220.
16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios de Gran Gala prestados pola Policía Local con motivo do acto do “Día da Constitución”2016. Expte. 29145/220.
17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes
de novembro de 2016. Expte. 29147/220.
18.- Complemento de produtividade por toxicidade das brigadas de pavimentación de Vías e Obras e Parque Móbil, correspondentes ao mes de novembro de 2016. Expte. 29151/220.
19.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do servizo de
desinfección, correspondente aos meses de outubro e novembro de
2016. Expte. 29153/220.
SERVIZOS XERAIS

20.- Nomeamento da Dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización da rúa Castelao, entre a rúa Dedondela e a rúa Porriño”. Expte. 3374/443.
21.- Nomeamento da Dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización da rúa Llorente. Fase I”. Expte.
3373/443.
22.- Nomeamento da Dirección facultativa e delegación de competencias na
execución da obra “Humanización rúa Estornino, entre a rúa Gregorio
Espino e rúa Xílgaro”. Expte. 3372/443.
TRANSPORTES
23.- Transporte urbano colectivo de viaxeiros so novo Hospital Álvaro
Cunqueiro. Expte. 726/449.
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 30 de decembro de 2016, ás 10,00 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

