SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 337 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 10 DE MAIO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Acta da sesión ordinaria do 26 de abril e extraordinaria e urxente do 30 de
abril de 2018.
ALCALDÍA
Modificación do acordo de data 19/06/15, de delegación de competencias da
Xunta de Goberno local nos concelleiros-delegados de Área en materia de
contratación. Expte. 334/1102.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio de colaboración cos centros educativos da cidade para
a xestión das axudas de comedor no marco das convocatorias anuais para a
concesión de axudas municipais de libros, material escolar e comedor para
alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados de
E.Infantil (2ª etapa), E.Primaria e secundaria de Vigo. Expte. 153149/301.
CONTRATACIÓN
Requirimento de documentación e dar conta da exclusión de oferta
presentada ao procedemento aberto para a contratación da explotación da
cafetería do Concello de Vigo. Expte. 19840/240.
Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de vixilancia de
CEDRO e UBAS. Expte. 149705/301.
EMPREGO
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Desenvolvemento local e Emprego durante o mes de xaneiro de 2018. Expte.
15237/77.

7.-

Convocatoria e Bases Reguladoras das Axudas Municipales á Creación de
Empresas 2018. Expte. 15162/77.

8.-

Corrección de erro material na memoria “Mellora de zonas verdes urbanas e
beirarrúas nos barrios”, aprobada por XGL, a presentar á convocatoria de
axudas e subvencións para a contratación temporal de persoas en situación
ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA- ano 2018. Expte.
14822/77.

9.-

IGUALDADE
Prórroga da cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de
Entidades prestadoras de Servizos Sociais co número E-638-C-6. Expte.
7977/224.

10.- Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Igualdade no mes
de abril do ano 2018. 8400/224.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de abril de 2018. Expte. 2385/334.
RECURSOS HUMANOS
12.- Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do
RDL 5/2015, de 30 de outubro, como Técnico superior de arquivos. Expte.
31605/220.
13.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dóus/dúas axudantes de
oficios e dous/dúas auxiliares de administración xeral, baixo a modalidade do
art. 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, por un prazo máximo de 6
meses para o servizo de VIGOZOO. Expte. 31288/220.
14.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 4 oficiais electricistas,
baixo a modalidade prevista no artigo 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30 de
outubro, TREBEP, por un prazo máximo de 6 meses para o servizo de
Electromecánicos. Expte. 31729/220.
15.- Proposta de contratación interina en réxime laboral dun/dunha oficial albanel
con cargo a vacante da mesma denominación correspondente á OEP 2017.
Expte. 31776/220.
16.- Concesión das axudas de estudos 2017-2018 (FAS). Expte. 31892/220.
17.- Concesión de axudas especiais correspondentes ao mes de abril 2018 (FAS).
Expte. 31893/220.
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SERVIZO ÁREA DE CULTURA
18.- Asistencia da funcionaria co np 78346 á mostra de teatro Galicia Escena
PRO 2017 do 11 ao 14 de xuño de 2018, en Santiago de Compostela, en
comisión de servizo. Expte. 1844/330.
19.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo da Área
de Cultura durante o mes de xaneiro e febreiro de 2018. Expte. 1794/330.
20.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Museos municipais no mes de abril de 2018. Expte. 2169/341.
SERVIZOS XERAIS
21.- Addenda ao Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a execución de obras de
renovación de firmes en viais municipais das diferentes parroquias do
Concello de Vigo. Expte. 77457/250.
22.- Proposta de encomenda da redacción Proxecto “Instalación da rede de
saneamento na rúa Fontiñas (Cabral)” á Entidade Concesionaria Aqualia
FCC-Vigo UTE. Expte. 5497/440.
XUVENTUDE
23.- Subvención nominativa mediante convenio co Centro Recreativo, Artístico e
Cultural de Coruxo, para desenvolver un Programa de Dinamización Infantil e
Xuvenil. Expte. 8564/336.
24.- Revisión de prezos do contrato de xestión do Centro de Usos Múltiples Vigosónico. Expte. 8609/336.
25.-

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 10 de maio 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 XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

