SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.372/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 5 DE XULLO DE 2018.

1.-

2.-

Acta da sesión ordinaria do 21 de xuño e extraordinaria e urxente do 26 de
xuño de 2018.
ADMÓN. TRIBUTOS
Dar conta da resolución do Concelleiro de Orzamentos e Facenda pola que
se aproba o Padrón Fiscal de Exaccións Unificadas de Industriais (lixo
comercial e vados)- exercicio 2018. Expte. 50499/516.

3.-

BENESTAR SOCIAL
Proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais – 2018. Expte.
154507/301.

4.-

COMERCIO
Proposta de adxudicación da contratación de servizos de exposición dun
belén monumental durante a campaña do nadal 2018-2019. Expte. 5279/106

5.-

6.-

7.-

CONTRATACIÓN
Proposta de adxudicación da contratación da prestación 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, relacionados no
PPT. Expte- 29372/220.
DEPORTES
Subvención a favor da Federación Española de Balonmán pola organización
na cidade de Vigo do “Campionato de España de seleccións autonómicas e
o torneo internacional de balonmán” do 2 o 7 de xaneiro de 2018. Expte.
17156/333.
EDUCACIÓN
Dar conta da resolución da concelleira delegada de Educación, das listas definitivas de adxudicación de prazas e listas de agarda nas escolas infantís
municipais para o curso 2018/2019. Expte. 22286/335.

8.-

9.-

EMPREGO
Recoñecemento dos dereitos económicos pola asistencia a tribunais de selección de beneficiarias do “Programa de insercción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero” do Concello. Expte. 15444/77.
FESTAS
Expediente de contratación da actuación do grupo LITTLE STEVEN AND
THE DISCIPLES OF SOUL que terá lugar no Auditorio ao aire libre de
Castrelos de Vigo con motivo do Programa “Vigo en Festas 2018”. Expte.
7438/335.

10.-

Expediente de contratación da actuación do grupo CANTAJUEGOS que terá
lugar no Auditorio ao aire libre de Castrelos de Vigo con motivo do
Programa “Vigo en Festas 2018”. Expte. 7427/335.

11.-

Expediente de contratación da actuación do artista RAPHAEL que terá lugar
no Auditorio ao aire libre de Castrelos de Vigo con motivo do Programa “Vigo
en Festas 2018”Expte. 7424/335.

12.-

Expediente de contratación da actuación do artista JOAN MANUEL SERRAT
que terá lugar no Auditorio ao aire libre de Castrelos de Vigocon motivo do
Programa “Vigo en Festas 2018”.Expte. 7423/335.

13.-

Expediente de contratación da actuación do grupo MORAT que terá lugar no
Auditorio ao aire libre de Castrelos de Vigo con motivo do Programa “Vigo en
Festas 2018”. Expte. 7422/335.

14.-

15.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboración coa "Federación de Peñas
Recreativas El Olivo", para o fomento das suas actividades entre o 4 de
novembro de 2017 ao 30 de setembro de 2018. Expte. 8050/320.
Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal da Unión Xeral
de Traballadores (UXT) de Vigo, para axudar ao financiamento das
actividades da entidade, de mantemento, directamente relacionados,
necesarios para o seu desenvolvemento. Expte. 8047/320.
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16.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
"Asociación de Amas de Casa e Consumo AGARIMO", para axudar ao
financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do local social,
necesarios para o desenvolvemento das súas actividades. Expte. 7988/320.

17.-

Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
"Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo e Mancomunidade", para o
fomento das súas actividades mediante o financiamento dos gastos de
aluguer do seu local social. Expte. 7987/320.

18.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha operario/a
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 o servizo de Limpeza.
Expte: 31835/220.

19.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares de
administración xeral, 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
Benestar Social. Expte: 32028/220.

20.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dous/dúas operarios/as
peóns, baixo a modalidade do art. 10.1 D) do RDL 5/2015, do 30 de outubro,
TREBEP, para o Parque Central de Servizos. Expte: 32075/220.

21.-

Solicitude do incentivo á xubilación voluntaria e anticipada do efectivo con
número de persoal 14077. Expte: 32197/220.

22.-

SERVIZOS XERAIS
Proxecto básico e de execución para a renovación de céspede artificial e
instalacións no campo de fútbol de Baltasar Pujales – Bouzas. Expte.
3788/443.

23.-

XUVENTUDE
Revisión de prezos do contrato de servizo de dinamización infantil. Expte.
8610/336.

24.-

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 5 de xullo 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

