SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 151/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE ABRIL DE DE 2017.
1.-

Ratificación da urxencia.

CONTRATACIÓN
2.- Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto pola
UTE FCC-AQUALIA S.A., contra o acordo de adxudicación do procedemento
aberto de servizos de mantemento das instalacións, técnicos, auxiliares e
docentes complementarios para o funcionamento das piscinas cubertas de
Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios das Travesas e o
Berbés. Expte. 14892/333.
DEPORTES
3.- Proposta de adxudicación da contratación dos servizos técnico docentes para
o desenvolvemento das actividades físico deportivas do programa de
“Ximnasia para persoas maiores”. Expte. 15315/333.
RECURSOS HUMANOS
4.- Proposta de desestimación de petición de suspensión do acto impugnado e
desestimación de recurso de reposición interposto contra acordo de
modificación puntual da RPT de diversos postos de traballo en execución do
acordo plenario de aprobación dos orzamentos municipais 2017. Expte.
29243/220.
5.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha subalterno/a, por
un prazo máximo de seis meses, para o servizo de Bibliotecas. Expte.
29691/220.
6.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas axudantes de
oficios, por un prazo de seis meses para o Servizo de Desinfección. Expte.
29665/220.
7.- Actualización de datos da Área de Recursos Humanos e Formación insertados
no Portal de Transparencia: proposta aprobación do documento unificado da
relación de postos de traballo municipal. Expte. 29473/220.

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 27 de abril de 2017, ao
remate da sesión ordinaria convocada para a mesma data, 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.

