SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 253/1102

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

2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión extraordinarias e urxentes do 5 e 7 de decembro, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 14 de decembro de 2017.
ADMÓN. ELECTRÓNICA
Expediente de contratación do servizo para o mantemento e asistencia do
aplicativo que da soporte á contabilidade municipal. Expte. 8372/113.
BENESTAR SOCIAL
Perdida do dereito a percibir “subvencións a entidades e asociación de
carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades da Área
dos Servizos Sociais no ano 2017”. Expte. 148194/301.
CONTRATACIÓN
Aclaración á cuestión formulada respecto do procedemento aberto para a
contratación dos servizos de formación do programa “Vigo polo emprego da
mocidade”. Expte. 14400/77.
EMPREGO
Resolución da comunicación presentada pola empresa I Nova Consultores en
Excelencia e Innovación Estratégica S.L., relativa á axuda outorgada ao
abeiro das “Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade
Viguesa do ano 2016”. Expte. 12763/77.

6.-

IGUALDADE
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Igualdade durante o mes de novembro. Expte. 8118/224.

7.-

INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar.
Expte. 102645/140.

8.-

MEDIO AMBIENTE
Prórroga da cesión gratuíta e temporal do uso do terreo para horta urbana sita
na Avda. Ramón Nieto, 266. Expte. 11402/306.

9.-

PARQUE MOBIL
Prórroga do actual “Contrato de subministro de combustibles para a flota de
vehículos municipais”. Expte. 10403/445.

PATRIMONIO
10.- Concesión administrativa do uso privativo da parcela municipal sita no nº 60
da Rua Pi y Margall ó Colexio María Inmaculada. Expte. 2591/244.

PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo servizo de Patrimonio
Histórico durante o cuarto trimestre do ano 2017. Expte. 8795/307.
RECURSOS HUMANOS
12.- Nomeamento interino por execución de programa temporal (Programa
conxunto de actuacións para a implementación práctica da Lei 9/2013, de 9
de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bó goberno
local) de un/unha auxiliar de Admón. Xeral. Expte. 29684/220.
13.- Bases e convocatoria para a provisión definitiva polo sistema de libre
designación dos postos de traballo encadrados no subgrupo A1 existentes na
Asesoría Xurídica Municipal. Expte. 30289/220.
14.- Aboamento da adecuación retributiva acordada pola Xunta de Goberno Local
para o posto de capataz encargada. Expte. 30866/220.
15.- Aboamento das axudas para fins culturais e deportivos correspondentes a
2017. Expte. 30908/220.
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, de 30 de outubro, como técnico medio de arquivos. Expte. 30966/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURAL
17.- Fixación de prezos de venda de entradas da programación VigoCultura, da
Área de Cultura, no Auditorio Municipal no primeiro semestre do ano 2018.
Expte. 15742/331.
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18.- Dar conta da relación de contratos menores realizados polo Servizo de
Museos municipais no mes de novembro de 2017. Expte. 2051/341.
SERVIZOS XERAIS
19.- Proposta de encomenda á Entidade Concesionaria Aqualia da redacción do
proxecto técnico das obras de “mellora da estación de bombeo de augas
residuais de Bouzas”. Expte. 5084/440.
20.- Revisión de prezos do contrato de Servizo de Limpeza da Casa Consistorial e
outras dependencias do Concello de Vigo. Expte. 1316/440.
VIAS E OBRAS
21.- Resolución de recurso de reposición interposto por Construccións, Obras e
Viarios, S.A. (COVSA) contra o acordo de revisión de prezos do contrato de
"subministro de misturas bituminosas e emulsións asfálticas. Expte.
68814/250.
22.- 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 21 de decembro 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

