SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 244 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
1.-

2.-

Acta da sesión extraordinaria e urxente do 14 de novembro, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 16 de novembro e extraordinaria e urxente do 21
de decembro de 2017.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación de servizos de mantemento de aplicacións
informáticas, desenvolvidas internamente, propiedade do Concello de Vigo
(2018-2019). Expte. 8280/113.

3.-

Revisión de prezos do contrato
Comunicacións”.Expte. 5896/113.

4.-

Modificacións e regularizacións de custo do contrato “Servizo Integral de
comunicacións do Concello de Vigo”. Expte. 5896/113.

5.-

6.-

7.-

8.-

maior

“Servizo

Integral

de

BENESTAR SOCIAL
Resolución desestimatoria de recursos potestativos de reposición interpostos
contra acordo da XGL de concesión e denegación das axudas
extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e
alimentación – 2017. Expte. 132218/301.
Resolución de recurso potestativo de reposición interposto por APAMP contra
cordo denegatorio de axuda económica das “subvencións a entidades e
asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de
actividades na Área dos Servizos Sociais no ano 2017”. Expte. 148138/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas presentadas para a contratación dos servizos de
xestión, organización e desenvolvemento do programa municipal de
inmersión lingüística mediante integración escolar nun high school en período
lectivo “Vigo en Inglés 2018”. Expte. 19872/332.
Proposta de adxudicación da contratación de servizos para a actualización
dos aplicativos de xestión xeral de liquidacións e xestión de IBI urbana
cofinanciado polo FEDER. Expte. 8260/113.

9.-

Dar conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales inadmitindo o recurso presentado contra a modificación do
contrato de mantemento e conservación de zonas verdes. Expte. 9151/446.

DEPORTES
10.- Subvención a favor da Federación Galega de Judo, mediante convenio de
colaboración
co
financiamento
dos
gastos
ocasionados
polo
desenvolvemento do proxecto “Festa do judo infantil 2017” o 15 de decembro
de 2017. Expte. 16730/333).
11.- Proposta de autorización para a organización do evento deportivo “19ª
edición Media Maratón de Vigo” o domingo 3 de decembro de 2017. Expte.
16397/333.
RECURSOS HUMANOS
12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares de
administración xeral baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL
5/2015, de 30 de outubro, por un prazo máximo de seis meses para o servizo
de Dirección de Ingresos. Expte. 30287/220.
13.- Nomeamento interino por execución de programa temporal (programa
conxunto de actuacións para a implementación práctica da Lei 9/2013, do 9
de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bó goberno),
dun programador web. Expte. 30746/220.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de seis subalternos/as
baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro,
por un prazo máximo de seis meses para distintos servizos. Expte.
30843/220.
15.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dúas diplomadas en
Traballo Social baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, de
30 de outubro, por un prazo máximo de seis meses para o servizo de
Benestar Social. Expte. 30868/220.
16.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do
RDL 5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, como diplomados/as en Traballo
Social. Expte. 30895/220.
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17.- Incoación expediente disciplinaria á funcionaria municipal con número de
persoal 21700. Expte.: 30348/220.
18.- Rectificación erro material no expte. 30702/220.-Proposta de autorización de
asistencia dos efectivos municipais co nº 79131 e 80549 ao Máster
universitario en liderazgo e dirección pública” . Expte.: 30984/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
19.- Proposta de autorización de préstamo temporal da obra de Xaime Quesada
“Vietnam” para exposición conmemorativa no Centro Cultural e de
Exposicións de AFUNDACIÓN en Ourense. Expte. 6098/337.
URBANISMO
20.- Consulta pública para aprobación de modificación da Ordenanza Reguladora
de Edificación Forzosa e Rexistro municipal de solares do Concello de Vigo.
Expte. 185/408.
21.- Rogos e preguntas.
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 30 de novembro 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

