SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 380/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 12 DE XULLO DE 2018.

1.-

2.-

3.4.-

5.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria do 28 de xuño e extraordinaria e
urxente do 29 de xuño de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Proposta de interposición de recurso contencioso – administrativo contra a
Resolución do Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar que aproba a “2ª liquidación semestral 2017 – Réxime de
cofinanciamento para os CENTROS DE DIA (Teis-Atalaia, Coia e Valadares).
Expte. 147833/301.
CONTRATACIÓN
Clasificación de ofertas para a contratación da subministración e instalación
dun grupo electróxeno. Expte. 8447/113.
Clasificación de ofertas para a contratación do servizo do Programa de
infancia e familia. Expte. 150888/301.
DEPORTES
Memoria valorada correspondente a traballos de reparación da superficie de
cinco pistas de tenis (nº 5, nº 6, nº 8, nº9 e nº 10) do Complexo Polideportivo
de Samil. Expte. 17494/333.

6.-

Proposta de aprobación do Programa municipal de Escolas deportivas
“Achégate ao Deporte” 2018-2019. Expte. 2043/611.

7.-

Proposta de subvención a favor da Escudería Rías Baixas polo
desenvolvemento do “Rallye Rías Baixas 2018”. Expte. 17205/333.

8.-

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
Proxecto de convenio coa Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo (ARVI) no marco do Fomento municipal de Emprego para o ano
2018. Expte. 14949/77.

9.-

IGUALDADE
Prórroga da cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro
de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número E-638-C-7. Expte.
8268/224.

10.-

INTERVENCIÓN XERAL
Proposta de aprobación da rendición de contas xustificativas dos
libramentos de fondos a xustificar- ano 2018(3º). Expte. 102674/140.

11.-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Normalización
Lingüística durante o mes de xuño de 2018. Expte. 2415/334.

12.-

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proxecto de convenio de colaboracióncoa "Asociación de Veciños Fonte do
Galo", para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer
do local social, necesarios para a organización e densenvolvemento das
actividades da entidade. Expte. 8030/320.

13.-

PATRIMONIO HISTÓRICO
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Patrimonio
Histórico durante o segundo trimestre de 2018. Expte. 9034/307.

14.-

POLICÍA LOCAL
Proposta de resolución do expediente disciplinario incoado ao funcionario de
policía con NIP 294439. Expte. 59305/212.

15.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por execución de programa temporal (Programa de
axudas municipais escolares-Expte 153042/301) de dous auxiliares de
administración xeral. Expte. 32024/220.

16.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares de
administración xeral, baixo a modalidade do artigo 10.1. D) do RDL 5/2015,
TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para Dirección de Ingresos.
Expte. 32063/220.

17.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas auxiliares de
administración xeral, baixo a modalidade do artigo 10.1.D) do RDL 5/2015,
TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para o Rexistro Xeral. Expte.
32073/220.
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18.-

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Museos
municipais nos meses de maio e xuño de 2018. Expte. 2209/341.

19.-

TURISMO
Dar conta dos contratos menores tramitados polo Servizo de Turismo nos
meses de abril, maio e xuño de 2018. Expte. 7125/104.

20.-

21.-

XESTIÓN MUNICIPAL
Proposta de aprobación das fichas técnicas “Indicadores de transparencia”
como medidas de desenvolvemento do plan de seguimento e avaliación da
transparencia e o bo goberno. Expte. 376/1102.
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 12 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

