SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 341/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 21 DE MAIO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

Acta da sesión ordinaria do 3 de maio, extraordinaria e urxente do 7 de maio,
e ordinaria e extraordinaria e urxente do 10 de maio de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Convenio de colaboración coa a “Asociación Ciudadana de lucha contra la
droga Alborada” para o desenvolvemento do Programa de Incorporación
Social en Agricultura ecolóxica “Verdear”- ano 2018. Expte. 152137/301.
Dar conta da relación de resolucións de concesión e denegación do Servizo
de Teleasistencia Domiciliaria municipal dente o 9/03/18 ata o 31/03/18.
Expte. 153041/301.

CONTRATACIÓN
4. - Clasificación de ofertas para a contratación do subministro de discos para o
sistema de almacenamento corporativo con destino o arquivo dixital. Expte.
8453/113.
5.-

Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación das obras de
reforma de vestiarios e instalacións no campo de fútbol de Carballal.
Expte.16962/333.

6.-

Proposta de adxudicación da contratación das obras de “Parque infantil, pista
deportiva e área de descanso en Navia”. Expte. 10114/446.

7.-

EMPREGO
Proxecto de convenio de colaboración coa Confederación de Empresarios de
Pontevedra para a realización de prácticas non laborais dunha alumna dun
curso do Plan AFD 2017/2018. Expte. 15238/77.

8.-

FESTAS
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Festas durante o mes de abril de 2018. Expte. 7436/335.

9.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares de
administración xeral, baixo a modalidade do art. 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30

de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de
Estatística. Expte. 31777/220.
10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
administración xeral, baixo a modalidade do art. 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30
de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de
Montes, parques e Xardíns. Expte: 31787/220.
11.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha oficialcoidador/a, baixo a modalidade do art. 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30 de
outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de
Vigozoo. Expte. 31865/220.
12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dous/dúas subalternos,
baixo a modalidade do art. 10.1 d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro,
TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o servizo de Educación.
Expte. 31866/220.
13.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición contra as bases da OEP
2014, 2015 e 2016 presentado por Dna. Patricia Villar Posada. Expte.
31868/220.
14.- Proposta desestimatoria de recurso de reposición contra as bases da OEP
2014, 2015 e 2016 presentado por D. Eduardo Vicente Bea Puentes. Expte.
31891/220.
15.- Proposta de inadmisión do recurso de reposición contra as bases da OEP
2014, 2015 e 2016 presentado por D. Alfonso Puente Veiga. Expte.
31965/220.
16.- Convocatoria de axudas sociosanitarias 2017-2018 (FAS). Expte. 31961/220.
SERVIZOS XERAIS
17- Proposta de aprobación do “Proxecto básico e de execución para a
renovación de céspede artificial e instalacións no campo de fútbol de
Candeán”Expte. 3793/443.
18.- Proposta de aprobación do proxecto de “Humanización da Rúa Coutadas,
entre a Rúa Santander e o paso superior sobre a AP-9, Fase 2”. Expte.
3593/443.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 341/1102

TESOURERÍA MUNICIPAL
19.- Proposta de autorización do inicio de procedemento administrativo de
constrinximento para o cobro de recibos de subministración de auga do Concello de
Porriño (2014). Expte. 37250/700.

20.- 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 21 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

