SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 343/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 24 DE MAIO DE 2018.

1.2.-

Acta da sesión ordinaria do 14 de maio de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Benestar Social entre os meses de xaneiro e marzo de 2018. Expte.
152984/301.

3.-

Proxecto de convenio de colaboración coa «Asociación Española contra o
cancro (AECC) – Xunta Local de Vigo» para a execución dun programa de
atención psicosocial ó doente oncolóxico e ós seus familiares – ano 2018.
Expte. 152293/301.

4.-

Proposta de aprobación da conta xustificativa da subvención á Fundación
UNICEF – Comité Español (C.A. de Galicia) para o desenvolvemento do
proxecto:
“Acceso á educación en Siria: aprender no medio da
destrucción”.Expte. 148974/301.

5.-

CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de mantemento de
aplicacións propiedade de terceiros (Estatística). Expte. 8440/113.

6.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de mantemento das
aplicacións informáticas de xestión de recursos humanos e nóminas por
procedemento negociado sen publicidade. Expte. 8470/113.

7.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da
rúa Pintor José Frau Ruíz. Expte. 4961/440.

8.-

Clasificación de ofertas pra a contratación das obras de humanización da
avenida Atlántida. Expte. 5105/440.

9.-

Proposta de adxudicación do seguro de responsabilidade civil do Concello
de Vigo e Organismos Autónomos. Expte. 386/242.

10.-

11.-

EMPREGO
Dar conta da relación de contratos menores tramitados nos Servizos de
Participación Cidadá e Desenvolvemento Local no mes de xaneiro de 2018.
Expte. 15286/77.
RECURSOS HUMANOS
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 a área de
Cultura. Expte. 31682/220.

12.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres oficiais
sepultureiros/as, 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
Cemiterios. Expte. 31786/220.

13.-

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 Contratación. Expte. 31791/220.

14.-

Rectificación de erros en Anuncio do BOP da OEP 2014, 2015 e 2016.
Expte. 32033/220.

15.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de adxudicación para a contratación das obras de humanización
do encontro da rúa Sanjurjo Badía co Barrio das Flores. Expte. 5107/440.

16.-

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 24 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.
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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

