SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 189/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
13 DE XULLO DE 2017.

1.2.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Aclaracións ás cuestións formuladas por determinadas empresas
respecto do procedemento aberto para a contratación do servizo de
Información Cidadá a través do teléfono 010 da Concellería de
Participación Cidadá e das súas instalacións anexas. Expediente
3574/321.

3.-

Dar conta da Resolución nº 588/217, do Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuais, relativa ao contrato servizo de mantemento
da sinalización horizontal e vertical do Concello de Vigo. Expte.
98714/210.

4.-

Proposta de modificación da composición da Mesa de Contratación.
Expte. 5266/241.

5.-

6.-

EMPREGO
Convocatoria e Bases reguladoras de subvencións para o fomento do
emprego e a consolidación empresarial a través do traballo
colaborativo. Expte. 13809/77.
FOMENTO
Proposta de aprobación, expediente de contratación das obras de
substitución de firmes en contornos patrimoniais. Expte. 4653/440.

7.-

Proposta de aprobación, expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Canceleiro, entre rúas Rosalía de Castro e García
Barbón. Expte. 4668/440.

8.-

Corrección erros, acordo XGL do 06/07/17 e.u., expediente de
contratación para a reposición dun ascensor no edificio da casa
Consistorial. Expte. 3994/440

9.-

RECURSOS HUMANOS
Proposta de contratación interina en réxime laboral dun/dunha oficial
mecánico/a, con cargo á vacante da mesma denominación
correspondente á OEP 2016, para o Parque Móbil. Expte. 30216/220.

10.-

Proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres
subalternos/as, baixo a modalidade do art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, para o servizo de Conserxería. Expte. 30202/220.

11.-

Proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas de
dous/dúas oficiais coidadores/as,, baixo a modalidade do art. 10.1 do
RDL 5/2015, TRLEBEP, para o servizo de Vigozoo. Expte. 29887/220.

12.-

Proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas de sete
auxiliares de Admon. Xeral, baixo a modalidade do art. 10.1 do RDL
5/2015, TRLEBEP, para distintos servizos municipais. Expte.
30212/220.

13.-

Proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas de
dous/dúas diplomados/as en Traballo Social, baixo a modalidade do
art. 10.1 do RDL 5/2015, TRLEBEP, para o servizo de Benestar Social.
Expte. 29903/220.

14.-

Proposta de creación dunha Bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, como oficiais desinfección. Expte. 30297/220.

15.-

Proposta de creación dunha Bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, como oficiais electricistas. Expte. 30298/220.

16.-

Proposta de creación dunha Bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, como oficiais ferreiros. Expte. 30299/220.

17.-

Proposta de creación dunha Bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, como oficiais fontaneiros. Expte. 30300/220.

18.-

Proposta de creación dunha Bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, como oficiais de instalacións municipais. Expte. 30301/220.
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19.-

20.-

Proposta de creación dunha Bolsa de emprego que permita
nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
TRLEBEP, como oficiais coidadores/as, mantemento, vixilancia e
control no Vigozoo. Expte. 30302/220.
URBANISMO
Solicitude de participación na prórroga do Programa de Rexeneración
Urbana do Plan Estatal de Fomento do alugamento de vivendas, a
rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana
2013/2016 da área de "Rehabilitación do conxunto histórico do Casco
Vello". Expte. 2084/431.

21.-

Solicitude de participación na prórrga do Programa de Rexeneración
Urbana do Plan Estatal de Fomento do alugamento de vivendas, a
rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana
2013/2016 da área de "Rehabilitación Integral Xeral de Bouzas". Expte.
2085/431.

22.-

Solicitude de participación na prórroga do Programa de Rexeneración
Urbana do Plan Estatal de Fomento do alugamento de vivendas, a
rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana
2013/2016 da área de "Rehabilitación Integral Xeral Bueu-Moaña, do
Polígono de Coia". Expte. 2086/431.

23.-

Solicitude de participación na prórroga do Programa de Rexeneración
Urbana do Plan Estatal de Fomento do alugamento de vivendas, a
rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana
2013/2016 da área de "Rehabilitación Integral Xeral do grupo de casas
de Santa Clara". Expte. 2087/431.

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 13 de
xullo de 2017, a seguir da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local
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 aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular
da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e aos
demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase
público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

