ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 27 DE XANEIRO DE 2017.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 13 de xaneiro de 2017.

2.-

ALCALDÍA
Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo
de Alcaldía no cuarto trimestre do ano 2016. Expte. 14732/101.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Rectificación de erro material no acordo da XGL do 20/07/2017, de
modificación do réxime de delegacións da Xunta de Goberno local nos
concelleiro-delegados. Expte. 74/1102.
BENESTAR SOCIAL
Prórroga do servizo de teleasistencia domiciliaria municipal “Eulen, Servicios
Sociosanitarios S.A.” Expte. 132627/301.
CONTRATACIÓN
Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuais en relación co recurso interposto contra os pregos de
prescricións técnicas e administrativas reguladoras do contrato de servizo de
limpeza nos colexios e escolas públicas. Expte. 3815/440.
Adxudicación da contratación do servizo de vixilancia da saúde. Expte.
27683/220.
EDUCACIÓN
Expediente de contratación de servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento do Programa municipal de Inmersión Lingüística mediante
integración escolar nun High School en período lectivo “Vigo en Inglés 2007”.
Expte. 18373/332.
ELECTROMECÁNICOS
Prórroga do contrato de subministro de enerxía eléctrica en media e baixa
tensión (tarifas a mercado) para as distintas instalacións electromecánicas do
Concello de Vigo. Expte. 35822/444.

9.-

PATRIMONIO
Expediente de contratación da explotación da cafetería da Casa do Concello e
a instalación de máquinas expendedoras de bebidas e sólidos (vending) nas
dependencias municipais.. Expte. 19840/240.

RECURSOS HUMANOS
10.- Dietas das asistencias dos membros do órgano de selección encargado de
evaluar as probas de selección “Condutor-bombeiro” (OEP 2012). Expte.:
28846/220.
11.- Nomeamento interino de tres auxiliares administrativos/as baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, TRLEBP, por un
prazo de seis meses para a Dirección de Ingresos. Expte.: 29227/220.
12.- Nomeamento interino de catro auxiliares administrativos/as por execución de
programa temproal e catro auxiliares administrativos/as por acumulación de
tarefas, baixo as modalidades previstas no art. 10.1.c) e d) do RDL 5/2015, do
30 de outubro, TRLEBP. Expte.: 29228/220.
13.- Recurso de alzada formulado polas Seccións Sindicais CIG e CCOO do
Concello de Vigo contra a falta de anonimato na corrección das probas das
prazas de Cabo Seis e Bombeiro da OEP 2010-2011. Expte.: 29298/220.
14.- Recurso de alzada presentado por D. Vicente Aparicio González contra a
forma de realización do exame tipo test e a valoración de méritos na fase de
concurso das prazas de Cabo Seis da OEP 2010-2011. Expte.: 29300/220.
15.- Recurso de alzada presentado polas Seccións Sindicais CIG e CCOO do
Concello de Vigo contra a forma de execución do suposto práctico das prazas
de Cabo Seis da OEP 2010-2011. Expte.: 29302/220.
SEGURIDADE
16.- Dar conta da relación de expediente de gasto menor tramitados polo Servizo
de Seguridade e Mobilidade durante o segundo semestre do ano 2016. Expte.
99996/210.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
17.- Fixación de prezos de venda de entradas da Programación Vigocultura no
Auditorio municipal, no primeiro semestre do ano 2017. Expte. 15501/331.

18.- Transferencia de financiamento á Fundación Liste-Museo Etnográfico de Vigo
pra Programa de actividades e funcionamento durante o expercicio 2017.
Expte. 1788/341.
19.- Transferencia de financiamento á Fundación Marco para o funcionamento
durante o exercicio 2017. Expte. 1786/341.
URBANISMO
20.- Toma de coñecemento do pase a vía de constrinximento de multa coercitiva
por execución forzosa. Expte. 9522/407.
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 27 de xaneiro de 2017, ás 9,00 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

