SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 331/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 26 DE ABRIL DE 2018.

1.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 12 de abril de 2018.

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Prórroga do contrato do Servizo Integral de Comunicacións do Concello de
Vigo. Expte.8530/113

3.-

CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación das obras de humanización da rúa
Colombia. Expte. 4887/440.

4.-

Clasificación de ofertas para contratación do seguro de responsabilidade civil
e patrimonial do do Concello de Vigo e os seus organismos autónomos.
Expte. 386/242.

5.-

Clasificación de ofertas para contratación das obras de humanización da rúa
Vía Norte, entre Urzáiz e Escultor Gregorio Fernández. Expte. 4988/440.

6.7.-

8.-

9.-

EMPREGO
Convocatoria e Bases Reguladoras das Axudas á Contratación e Mellora do
Emprego da Mocidade Viguesa 2018. Expte. 15058/77.
Proxecto de convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra para o
desenvolvemento do “Festival do Mar de Vigo- Vigo Seafest” 2018. Expte.
15124/77.
INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos a xustificar
ano 2018 (1º). Expte. 102669/140.
MEDIO AMBIENTE
Expediente de contratación para adxudicación das autorizacións de
ocupación, instalación e explotación de servizos de temporada: quioscos nº 1
areal da Punta, a Guía, e nº 10 areal do Vao durante a tempada estival do ano
2018. Expte. 13046/306.

POLICÍA LOCAL
10.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados pola Policía Local
durante o primeiro trimestre do ano 2018. Expte. 58801/212.
RECURSOS HUMANOS
11.- Resolución de recurso de reposición contra o acordo da XGL de 21/12/2017
(Bases reitoras do proceso selectivo para a praza de técnico/a medio/a de
arquivos). Proposta desestimatoria. Expte. 31496/220.
12.- Resolución de recurso de reposición en materia de listas de contratación.
Proposta desestimatoria. Expte. 31604/220.
13.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de doce peóns, baixo a
modalidade do art. 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, TREBEP, por un
período máximo de seis meses para o servizo de Limpeza. Expte. 31646/220.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
14.- Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de limpeza das áreas
deportivas municipais dependentes da concellaría de deportes, vestiarios,
servizos hixiénicos e outros espazos das instalacións deportivas. Expte.
1537/611.
15.- Resolución de recurso de reposición contra o acordo da XGL de 21/03/2018
(Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria de procesos
selectivos para a cobertura das prazas vacantes incluídas nas ofertas de
emprego público dos anos 2014, 2015, e 2016.). Proposta desestimatoria.
Expte. 31778/220.
16.- Rogos e preguntas.

