SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 357/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 14 DE XUÑO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria do 31 de maio e extraordinarias e urxentes do 1 e 4
de xuño de 2018.
ALCALDÍA
Modificación do acordo de data 19/06/15, de delegación de competencias da
Xunta de Goberno local nos Concelleiros Delegados. Expte. 355/1102.
BENESTAR SOCIAL
Proxecto de convenio entre Concellería de Política Social do Concello de
Vigo e as entidades sociais “Alborada”, “Amaina” e “Ergúete”, para o
desenvolvemento do Programa de Prevención das Drogodependencias e
outras conductas adictivas 2018-2021. Expte. 154891/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de modificación da composición da Mesa de Contratación. Expte.
5266/241.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de formación do
programa “Vigo polo emprego da mocidade II”. Expte.14943/77.

6.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de tarefas auxiliares
de supervisión do funcionamento da venta ambulante nos mercadillos e
outros eventos no termo municipal de Vigo. Expte. 5363/106.

7.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de humanización da
estrada provincial EP-2002 Gran Vía-Avda. de Madrid. Rúa Emilia Pardo
Bazán, entre Gran Vía e Avda. Arquitecto Palacios. Expte. 18/441.

8.-

Proposta de adxudicación para a contratación do subministro de discos para
o sistema de almacenamento corporativo con destino o arquivo dixita. Expte.
8453/113.

9.-

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

10.-

EMPREGO
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Participación
Cidadá e Desenvolvemento local no mes de abril de 2018. Expte. 15367/77.

11.-

INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos de fondos
a xustificar ano 2018 (2ª). Expte. 102672/140.

12.-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Dar conta da relación de contratos menores tramitados durante o mes de
maio de 2018 no Servizo de Normalización Lingüística. Expte. 2396/334.

13.-

RECURSOS HUMANOS
Aboamento de incentivo á xubilación anticipada ao persoal municipal. Expte.
32084/220.

14.-

Indemnización por razóns de servizo de varios Servizos Municipais. Expte.
32055/220.

15.-

Nomeamento interino de catro axudantes de oficios, por acumulación de
tarefas baixo a modalidade do art. 10.1 do RDL 5/2015, do 30 de outubro,
por un período máximo de 6 meses para Vías e Obras. Expte. 31639/220.

16.-

Bases reitoras do proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego,
que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do RDL
5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o TREBEP, como oficialcoidador de mantemento, vixilancia e control de Vigo-Zoo, equiparado no
grupo C2. Expte. 32023/220.

17.-

18.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación do Proxecto básico e de execución para a renovación de céspede artificial e instalacións no Campo de Fútbol de A Bouza.
Expte. 3790/443.
Manual de procedementos para a execución da Estratexia de
desenvolvemento urbano sustentable integrado (EDUSI) denominada “Vigo
Vertical”, cofinanciada mediante o Programa operativo FEDER de
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crecemento sustentable 2014-2020, e actuacións complementarias. Expte.
3702/440.
19.-

XUVENTUDE
Revisión de prezos do contrato de xestión do Centro de Usos Múltiples
Vigosónico. Expte. 8609/336.

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 14 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.
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

