SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 257/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE DECEMBRO DE 2017.

1.-

2.-

Ratificación da urxencia.
DEPORTES
Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para o desenvolvemento dun proxecto
de promoción deportiva do balonmán a través da organización de
acontecementos deportivos. Expte. 16870/333.

3.-

INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar.
Expte. 102646/140.

4.-

PARQUES E XARDÍNS
Rectificación de erro no expediente de contrato maior de obras de ampliacxión
do parque infantil da Paza da Independencia. Expte. 9908/446.

5.-

6.-

7.-

Incoación de procedemento para a imposición de penalidade á empresa
Valoriza S.A., por incumprimentos do contrato de conservación e reposición
das zonas verdes. Expte. 10146/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa parroquia San Andrés de
Valadares para a cesión do torreiro da festa. Expte. 7614/320.
RECURSOS HUMANOS
Oferta de Emprego Público 2017. Expte. 29567/220.

8.-

Estudio das necesidades formativas e propostas de actuación extratéxica en
materia de formación do persoal ao Servizo do Concello de Vigo. Expte.
30867/220.

9.-

Produtividade por encomenda de funcións. Expte. 31058/220.

10.- Aprobación dos criterios de cálculo para o recoñecemento dun complemento
de productividade a diversos empregados municipais.Expte. 31044/220.
SERVIZOS XERAIS
11.- Proposta de adxudicación por procedemento aberto de servizos para a
redacción do proxecto de execución das obras dun pavillón polideportivo
cuberto e instalacións complementarias para a completa urbanización das
parcelas nº 28 e 29 do plan parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós. Expte. 4.639/440.
TRIBUNAL ECONÓMICO
12.- Contrato ó abeiro da disposición adicional novena do Texto refundido da lei de
contratos do sector público para o suministro de bases xurídicas e acceso a
publicacións do grupo editorial Wolters-kluwert para o período novembro
2017-outubro 2018. Expte. 4525/550.
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 28 de decembro 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.
CCA/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

