SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 352/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE XUÑO DE 2018.

1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria do 24 de maio e extraordinaria e urxente do 25
de maio de 2018.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación do subministro de enerxía
térmica útil e o mantemento das instalacións de calefacción e produción
de auga quente (AQS) das diversas instalacións deportivas
dependentes da Concellería de Deportes. Expte. 1538/611.

3.-

Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de elaboración
e posterior revisión/actualización e implantación de plans de
autoprotección ou normas de actuación no caso de emerxencia nos
centros onde se desenvolven actividades de titularidade municipal.
Expte. 29372/220.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de creación e
mantemento do observatorio socioeconómico de Vigo. Expte. 14689/77.

5.-

Proposta de adxudicación das obras de ampliación do parque infantil de
Barreiro. Expte. 10083/446.

6.-

Proposta de adxudicación do Servizo de vixilancia e seguridade de
CEDRO e UBAS. Expte. 149705/301.

7.-

Proposta de adxudicación para a contratación da explotación da
cafetería e a instalación de máquinas expendedoras de bebidas e
sólidos (vending) na Casa do Concello. Expte. 19840/240.

8.-

DEPORTES
Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor
realizados pola Concellería de Deportes do Concello de Vigo nos
meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2018. Expte. 17467/333.

9.-

10.-

11.12.-

13.-

14.-

15.-

DIRECCIÓN DE INGRESOS
Dar conta, da resolución da Concellería de Orzamentos e Facenda da
aprobación do Padrón fiscal da taxa de lixo-vivienda - ano 2018. Expte.
57310/513.
EMPREGO
Dar conta dos contratos menores tramitados polo servizo de
Desenvolvemento local e Emprego no mes de febreiro de 2018. Expte.
15346/77.
RECURSOS HUMANOS
Autorización asistencia a programa formativo e libramento a xustificar
do efectivo con np 79.369. Expte. 32086/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha oficial
fontaneiro/a, baixo a modalidade prevista no artigo 10.1 d) do RDL
5/2015, de 30 de outubro, por un período de seis meses para o Servizo
de Montes, Parques e Xardíns. Expte. 31959/220.
SERVIZOS XERAIS
Aprobación do proxecto de “Cubrición do patio do Colexio Canicouva”.
Expte. 3614/443.
TURISMO
Relación de expedientes de contratación de gasto menor realizados
pola Concellería de Turismo nos meses de xaneiro, febreiro e marzo de
2018, Expte 7098/104.
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 7 de xuño 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.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 352/1102

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

