SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 361/1102

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

2.-

3.-

4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria do 7 de xuño de 2018 e
extraordinaria e urxente do 11 de xuño de 2018.
ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 5/2018). Expte. 11544/111.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de convenio de colaboración entre a Concellería de Política
Social e a Fundación Amigos dos Maiores para o desenvolvemento dun
programa de acompañamento afectivo a persoas maiores en Vigo–ano
2018. Expte.154476/301.
ELECTROMECÁNICOS
Proposta de modificación do contrato de subministro de material
eléctrico para as instalacións de iluminación, fontes e túneles do
Concello de Vigo. Expte. 40873/444.
EMPREGO
Solicitude ao “Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales”, dentro da “Convocatoria 2018 de axudas do Fondo Social
Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e
Educación (POEFE), destinadas a entidades locais para a inserción das
persoas máis vulnerables (AP-POEFE). Expte. 15311/77·

6.-

Proposta de Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos de Bouzas para a
difusión da cultura mariñeira e das embarcacións tradicionais. Expte.
15052/77.

7.-

Solicitude de subvención á Xunta de Galicia para obradoiro dual de
emprego "Formaweb II". Expte. 15388/77.

8.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais
xardineiros/as e dous/dúas peóns, baixo a modalidade do art. 10.1 D) do
RDL 5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6
meses para o servizo de Sanidade. Expte: 31649/220.

9.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha operario
peón, baixo a modalidade do art. 10.1 D) do RDL 5/2015, do 30 de
outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses para a área de
Cultura. Expte: 31683/220.

10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha auxiliar de
Administración xeral con cargo á praza vacante incluída na OEP 2017,
da mesma denominación, baixo a modalidade do art. 10.1 A) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, para o negociado de Bens Inmobles
(511). Expte: 31807/220.
11.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas
operadores informáticos, baixo a modalidade do art. 10.1 D) do RDL
5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses
para o servizo de Administración Electrónica. Expte: 31989/220.
12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha oficial de
instalacións por acumulación de tarefas, baixo a modalidade do art. 10.1
D) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, por un período máximo
de 6 meses para o servizo de Xuventude. Expte: 31999/220.
SERVIZO ÁREA DE CULTURA
13.- Subvención nominativa, mediante un convenio de colaboración entre o
Concello de Vigo e o Instituto de Estudios Vigueses, para o
desenvolvemento do seu programa de actividades durante o exercicio
2018. Expte. 1832/330
URBANISMO
14.- Proposta de modificación da Ordenanza Urbanística Reguladora de
Publicidade Exterior. Expte. 93738/421.
15.- Rogos e preguntas.
DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos
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 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
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membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no
taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
CCA/rs.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

