SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 344 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE MAIO DE 2018.

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Ratificación da urxencia.
CONTRATACIÓN
Dar conta da resolución nº 13/2018 do Tribunal Administrativo de
Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia no recurso nº
11/2018, interposto contra os pregos de cláusulas administrativas e de
prescricións técnicas reguladores do contrato de subministro de vestiario
para o persoal do Concello de Vigo, Expte. 4799/440 .
PARQUES E XARDÍNS
Incoación de procedemento para a imposición de penalidade á Empresa
Eulogio Viñal Obras y Construcciones, S.A., por incumprimento do contrato
de obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela. Expte.
10606/443.
PATRIMONIO
Expediente de contratación para a venda da parcela municipal nº 3.928 do
Inventario municipal de bens e dereitos do Concello de Vigo. Expte.
19989/240.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Proposta de adxudicación da contratación das obras dos murais do cuarto
programa para arrombar medianeiras e outros elementos verticais con
incidencia na vía pública. Expte. 8845/307.
RECURSOS HUMANOS
Resolución de recurso de reposición contra as bases da OEP 2014, 2015 e
2016 presentado por D. José Antonio España Piñeiro e D. Antonio
Comesaña Solla. Expte. 31938/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha oficial
condutor/a baixo a modalidade prevista no artigo 10.1 d) do RDL 5/2015 de
30 de outubro, TREBEP, por un período de seis meses para o Servizo de
Limpeza Viaria. Expte. 31988/220.

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 21 de maio de 2018, ás
17,00 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

