SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 202/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE AGOSTO DE DE 2017.

1.- Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
2.- Informe sobre o recurso especial en materia de contratación presentado
contra a adxudicación do servizo de vixilancia, socorrismo, salvamento e
asistencia sanitaria de primeiros auxilios en determinados areais do Concello
de Vigo. Expte. 11483/306.
3.- Corrección de erros no acordo de aprobación do expediente para a
contratación das obras de acondicionamento e mellora do entorna da escola
de Música de Beade. Expte.4740/440.
RECURSOS HUMANOS
4.- Nomeamento interino dun/dunha auxiliar de Admón. Xeral con cargo á praza
vacante da mesma denominación da OEP 2016. Expte. 29986/220.
5.- Nomeamento interino de dous/dúas oficiais coidadores, mantemento,
vixilancia e control, con cargo ás prazas vacantes da mesma denominación da
OEP 2016. Expte. 30451/220.
6.- Nomeamento, como funcionarios en prácticas, de 3 condutores-bombeiros con
cargo ás prazas vacantes OEP 2013. Expte. 30481/220.
7.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas, de tres oficiais
coidadores/as e tres oficiais de instalacións municipais, por un prazo máximo
de seis meses e para o Servizo de Vigozoo. Expte. 30452/220.
8.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición en relación coa modificación
de bases e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa
de emprego para nomeamentos interinos na Área e Normalización Lingüística
no Concello de Vigo. Expte. 30380/220.
SERVIZOS XERAIS
9.- Rectificación do acordo da XGL do 10/08/17 por erro cometido no informeproposta do expediente de aprobación do proxecto de obras de Humanización
da rúa Marqués de Valterra (fase 2) . Expte. 3388/443.

10.- Expediente de contratación por lotes do subministro de formigóns e morteiros,
áridos, materiais de construción e materiais de ferretería. Expte. 79256/250.
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 29 de agosto de 2017,
ás 10,55 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

