SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 140 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE MARZO DE 2017.
1.-

Ratificación da urxencia.

RECURSOS HUMANOS
2.- Nomeamento interino de catro subalternos con cargo ás vacantes da OEP
2016, baixo a modalidade prevista no art. 10.1 do RDLX 5/2015, TRBEP, para
o servizo de Conserxería. Expte. 29653/220.
3.- Nomeamento interino dun/dunha enxeñeiro/a técnico/a en Topografía con
cargo á praza vacante da OEP 2016, baixo a modalidade prevista no art.
10.1.a) do RDLX 5/2015, TRBEP, para a Área de Fomento. Expte.
29662/220.Expte.
4.- Bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os
nomeamentos interinos previstos no no art. 10.1 do RDLX 5/2015, TRBEP,
como oficiais (coidador/a mantemento, vixilancia e congrol de Vigozoo, de
instalacións municipais, xardineiros/as desifectores, electricistas, ferreiros/as e
fontaneiros/as) e operadores informáticos. Expte. 27845/220.Expte.
SERVIZO AREA DE CULTURA
5.- Requirimento ás accionistas da Mercantil Pazo de Congresos de Vigo S.A., a
esta Mercantil e aos membros do seu Consello de Administración do
cumprimento dos compromisos adicionais derivados da súa oferta para a
obtención da adxudicación do contrato de concesión de obra pública para a
construción e explotación do Auditorio-Pazo de Congresos na Avda. de
Beiramar. Expte. 1189/330.
SERVIZOS XERAIS
6.- Expediente de contratación dos servizos de redacción do Proxecto de
rehabilitación e transformación do contorno urbano de Gran Vía (entre a rúa
Lepanto e a rúa Nicaragua).Expte. 4467/440.
7.- Expediente de contratación dos servizos de redacción do Proxecto de
execución das obras de soterramento do tráfico rodado da Porta do Sol e
humanización e transformación peonil da actual rede viaria. Expte. 4468/440.
8.- Modificación nº 5 do contrato de cobertura de riscos da flota de vehículos de
motor de titularidade do Concello de Vigo. Expte. 7969/445.

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 23 de marzo de 2017, as
10,50 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

