SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 275/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 25 DE XANEIRO DE 2018.
1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto pola
UTE Estacionamientos Vigo contra acordo de adxudicación do procedemento
aberto para a contratación da concesión de servizos de estacionamento
regulado e controlado na vía pública mediante parquímetros. Expte.
90514/210.
Informe sobre o recurso especial en materia de contratación interposto por
Setex-Aparki S.A. contra acordo de adxudicación do procedemento aberto
para a contratación da concesión de servizos de estacionamento regulado e
controlado na vía pública mediante parquímetros. Expte. 90514/210.
EMPREGO
Rectificación das bases reguladoras da convocatoria de “Subvencións para o
fomento do Emprego de entidades sen ánimo de lucro para o ano 2018”.
Expte. 14538/77.
FESTAS
Concesión de subvención, regulada por convenio, á Agrupación de Centros
deportivos e culturais de Vigo e á Federación de Peñas recreativas el Olivo
para a organización dos actos do Entroido; aprobación das bases e
convocatorias de conrusos de comparsas, carrozas e disfraces e aprobación
da Programación do Entroido 2018. Expte.7337/335.
IGUALDADE
Programa de axudas económicas directas para mulleres en situación de
violencia de xénero – ano 2018. Expte. 8203/224.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de aprobación da bolsa de emprego que permita os nomeamento
interinos previstos no art. 10.1. do RDL 5/2015 do 30 de outubro, polo que se
aproba o TREBEP, como auxiliar de Admón. Xeral. Expte. 31270/220.

8.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
Admón. Xeral, baixo a modalidade prevista no art. 10.1 do RDL 5/2015, de 30
de outubro, por un prazo de 6 meses para o Rexistro Xeral. Expte.
30961/220.

9.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 11 oficiais de
instalacións municipais, e 3 axudantes de oficios, baixo a modalidade prevista
no artigo 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, por un período de seis
meses para o Servizo de Deportes. Expte. 31026/220.

10.-

Bases reitoras do proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego,
que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL 5/2015,
do 30 de outubro, polo que se aproba o TREBEP, como oficial-condutor,
grupo C2. Expte. 31121/220.

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 25 de xaneiro de 2018,
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

