SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 293/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 1 DE MARZO DE 2018.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 15 de febreiro de 2018.

2.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da
rúa Fátima. Expte. 4921/440.

3.-

Clasificación de ofertas para a contratación do mantemento de aplicacións
propiedade de terceiros. Expte. 8372/113.

4.-

Proposta de adxudicación da contratación do servizo de mantemento e
soporte de aplicacións informáticas propiedade do Concello de Vigo. Expte.
8280/113.

5.-

Proposta de adxudicación da contratación do servizo de impartición e
avaliación das accións formativas pertencentes ao proxecto “Vigo polo
emprego da mocidade”. Expte. 14400/77.

6.-

7.-

8.-

9.-

DEPORTES
Prórroga do contrato para a prestación dos servizos técnico docenter para o
desenvolvemento das actividades físico deportivas do Programa de
“Ximnasia para persoas maiores”. Expte. 17026/333.
Expediente de contratación das obras de reforma de vestiarios e instalacións
no campo de fútbol do Carballal-Fase II. Expte. 16962/333.
EMPREGO
Convocatoria dos postos de traballo e de nomeamento dos membros da Comisión de selección das beneficiarias ao Programa de Inserción laboral de
mulleres vítimas de violencia de xénero do Concello de Vigo”. Expte.
14870/77.
Convenio de colaboración coa “Fundación Éreguete-Integración” no marco do
Plan municipal de Emprego para a atención á cidadanía mediante coidadores
de barrio e o desenvolvemento de actividades de interese social. Expte.
14812/77.

EDUCACIÓN
10.- Bases e convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no
Programa municipal de inmersión en lingua inglesa (Vigo en Inglés 2018)
dirixidas ao alumnado de 3º da ESO de centros educativos de Vigo sostidos
con fondos públicos. Expte. 21775/332.
IGUALDADE
11.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Asociación "Rede de mulleres
veciñais contra os malos tratos" e o Concello para o apoio ao seu programa
de actividades durante o ano 2018. Expte. 8241/224.
12.-

Cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de entidades
prestadoras de servizos sociais co número E-638-C-7. Expte. 8268/224.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
13.- Dar conta da relación contratos menores tramitado polo Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de xaneiro de 2018. Expte. 2360/334.
RECURSOS HUMANOS
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais de
instalacións, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, de
30 de outubro, por un prazo máximo de 6 meses para o servizo de
Educación. Expte. 31216/220.
15.- Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a prazas
vacantes de Inspector Principal da Policía Local, OEP 2010/2011 – 2ª Fase.
Expte. 31302/220.
16.- Rectificación de erro no expediente núm. 31042/220 “Produtividade persoal
Servizos Extinción de Incendios, Vigozoo e Cemiterios” aprobado na
X.Goberno local do 7/12/17. Expte: 31534/220.
17.- Proposta desestimatoria de recurso de alzada presentado contra acordo do
Órgano de Selección de data 08/02/2018, da bolsa de emprego de
Operario/a-peón (bases aprobadas pola XGL 19/10/2017). Expte. 31535/220.
18.- Dar conta da resolución da Memoria do Fondo de Acción Social 2017. Expte:
31390/220.
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SERVIZO ÁREA CULTURA
19.- Prórroga do contrato do servizo de vixilancia de seguridade e mantemento de
instalacións de seguridade na rede de Museos do Concello de Vigo. Expte.
2100/341.
SERVIZOS XERAIS
20.- Proxecto modificado nº 1 do “Proxecto de execución das obras de mellora da
accesibilidade peonil entre a Porta do Sol e Abeleira Menéndez. Fase II”.
Expte. 4095/440.
21.- Proxecto de “Humanización da rúa Aragón, Fase V, dende Travesía de Vigo á
rúa Padre Celso”. Expte. 3549/443.
22.- Proposta de aceptación de cesión gratuíta ao Concello de utilización e
usufruto de colector da rúa Esperanto (Arranxo e mantemento da rúa
Esperanto -Expte. 3767/440. Conexión da rede de pluviais). Expte. 4469/440.
23.- 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 1 de marzo de 2018, 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
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,

XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Abel Caballero Álvarez

