SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.221/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE OUTUBRO DE 2017.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto contra
o acordo de adxudicación da contratación do servizo de vixilancia e
socorrismo, salvamento e asistencia do sanitaria de primeiros auxilios en
determinados areais do Concello de Vigo, anos 2016-2017. Expte. 11483/306.
Rectificación de erros cometidos no informe sobre o recuso especial en
relación co procedemento aberto dos servizos de colaboración para a
recadación en período executivo das concellerías de Mobilidade e Seguridade
e multas e liquidación de taxas por retirada e custodia de vehículos no
depósito municipal, aprobado en X.Goberno do 5/10/17 e.u. Expte.
16863/541.
EDUCACIÓN
Proposta de inadmisión do recurso de reposición interposto no procedemento
aberto para a contratación dos servizos auxiliares necesarios para o
funcionamento dun aula de estudo no edificio Auditorio-Pazo de Congresos.
Expte. 18664/332.
Proposta de adxudicación da contratación dos servizos auxiliares necesarios
para o funcionamento dun aula de estudo no edificio Auditorio-Pazo de
Congresos. Expte. 18664/332.
PATRIMONIO
Expediente de contratación dos servizos de vixilancia do edificio Gran Hotel
Samil. Expte. 19990/240.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais
coidadores de vixilancia, mantemento e control do VigoZoo, durante un prazo
máximo de seis meses. Expte. 30573/220.

8.-

9.-

Bases reitoras do proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego
que permita os nomeamento interinos previstos no art.10.1 do RDL 5/2015, do
30 de outubro, TREBEP como opoerarios-peón. Expte. 30701/220.
SERVIZOS XERAIS
Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización da rúa
García Lorca. Expte. 4486/440.

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 19 de outubro 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.
MXLP/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

