SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 208/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 21 DE SETEMBRO DE DE 2017.
1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 7 de setembro de 2017.

2.-

BENESTAR SOCIAL
Revisión de prezos do contrato de prestación do Servizo de Vixilancia en
CEDRO e nas UBAS de Benestar Social. Expte. 144321/301.

3.-

4.-

5.-

6.7.-

8.-

9.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para contratación do subministro de material eléctrico
para as instalacións de iluminación, fontes e túneles do Concello de Vigo.
Expte. 40873/444.
DEPORTES
Revisión de tarifas polo uso das pistas de pádel do complexo de Barreiro,
derivado do incremento do IPC interanual, período outubro 2012-abril 2017.
Expte. 16327/333.
Proposta de autorización para a organización do “5º Triatlon Desafío Islas
Cies” os días 23 e 24 de setembro de 2017. Expte. 16296/333.
EDUCACIÓN
Proposta de aceptación da doazón
Expte.18360/332.

dun

piano

marca

Rönisch.

Proposta de aceptación da doazón de diversos instrumentos musicais. Expte.
18361/332.
LIMPEZA
Prórroga do contrato maior de servizos para o mantemento e reparación das
instalacións de contenerización soterrada do Concello de Vigo. Expte.
6562/252.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Normalización Lingüística durante os meses de xuño, xullo e agosto de 2017.
Expte. 2298/334.

RECURSOS HUMANOS
10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais
desinfectores/as baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015,
do 30 de outubro, TREBEP, por un prazo máximo de seis meses, para o
servizo de Medio Ambiente. Expte. 30450/220.
11.- Nomeamento interino dun/dunha mestre de pintura baixo a modalidade
prevista no art. 10.1.c) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, para a
execución de Programa Temporal (curso 2017-2018, EMAO), para a Escola
Municipal de Artes e Oficios – EMAO. Expte. 30576/220.
12.- Proposta de nomeamento como funcionaria de carreira con cargo á praza
vancate de Oficial conserxe pola quenda de promoción interna, OEP 2013.
Expte. 30521/220.
13.- Proposta desestimatoria da solicitude de declaración de funcionarios interinos
con carácter indefinido. Expte. 30618/220.
14.- Contrato maior de servizos para cobertura das continxencias profesionais por
AT e EP do persoal ao servizo do Concello de Vigo e XMU a partir do
31/01/2018. Expte. 29766/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
15.- Dar conta da relación de contratos mentores tramitados polo servizo de
Museos municipais durante o mes de agosto de 2017. Expte. 1979/341.
16.- Préstamo temporal de pezas arqueolóxicas depositadas no Museo municipal
de Vigo “Quiñones de León” á Deputación provincial de Ourense para
exposición. Expte. 6027/337.
SERVIZOS XERAIS
17.- Dar conta da tramitación do expediente “ampliación da rede
abastecemento na rúa Abade Juan de Bastos-Matamá”. Expte. 4452/440.

de

VIGOZOO
18.- Prórroga do contrato do servizo de limpeza nas instalacións de VigoZoo.
Expte. 7145/612.
19.- Rogos e preguntas.
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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 21 de setembro 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

