SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 409/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE AGOSTO DE 2018.
1.-

Ratificación da urxencia.

CONTRATACIÓN
2. - Resolución do contrato de obras para a execución dun parque infantil na rúa
Venezuela. Expte. 6198/241.
3.-

DEPORTES
Revisión de tarifas do contrato xestión de servizos públicos de construción e
explotación das piscinas cubertas nas parcelas do PERI 4 Barreiro II e na
praza central do polígono I do PERI II-12 A Florida B. Expte. 17566/333.

4.-

Revisión de tarifas, solicitado por MQA Navia S.L.U., en relación á xestión do
servizo público mediante concesión da construción, xestión e explotación do
novo complexo polideportivo de Navia. Expte. 17567/333.

5.-

Expediente de contratación da prestación dos servizos técnico docentes, nas
tarefas de coordinación e desenvolvemento técnico das actividades físicas a
desenvolver no programa de “Ximnasia para persoas maiores”. Expte.
17091/333.

6.-

7.-

8.-

PATRIMONIO
Proposta de aceptación da concesión administrativa para a ocupación de
terreos con destino a viario peonil e ciclista de conexión coa Via Verde
Redondela-Vigo no entorno da nova estación de Vigo-Urzaiz entre os PP.KK
0+332 ó 0+732 do eixo atlántico “Vigo-Santiago” no T.M. de Vigo. Expte.
20129/240.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de contratación interina en réxime laboral de dous/dúas oficiais
sepultureiros/as, con cargo a vacante da mesma denominación
correspondente a OEP 2017. Expte. 32177/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas operarios
peóns por un período máximo de 6 meses para o servizo de Limpeza Viaria.
Expte. 32267/220.

9.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de un oficial xardineiro, por
un periodo máximo de 6 meses para o Servizo de Patrimonio Histórico. Expte.
32292/220.

10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 19 peóns, por un periodo
máximo de 6 meses, para o Servizo de Deportes. Expte. 32385/220.
11.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 8 subalternos/as, por un
periodo máximo de 6 meses, para distintos servizos. Expte. 32386/220.
12.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas un/unha oficial ferreiro, por
un periodo máximo de 6 meses, para Vías e Obras. Expte. 32387/220.
13.- Proposta creación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos
interinos previstos no artigo 10.1 do RDL 5/2015 de 30 de outubro, polo que
se aproba o TREBEP, como diplomado/a en traballo social. Expte. 32388/220.
14.- Proposta creación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos
interinos previstos no artigo 10.1 do RDL 5/2015 de 30 de outubro, polo que
se aproba o TREBEP, como técnico/a medio/a de arquivos. Expte. 32394/220.
SERVIZOS XERAIS
15.- Expediente de contratación das obras do proxecto de “Humanización da rúa
Aragón, FASE V”. Expte. 74/441.
16.- Expediente de contratación das obras de “humanización da Avenida Gregorio
Espino. Fase III”. Expte. 75/441.
17.- Proposta de aprobación do proxecto de obras “Mellora entorno Praza de
América”. Expte. 3844/443.
18.- Proposta de adxudicación das obras do reforzo da capa de rodaxe do firme dun
camiño municipal anexo á estrada do Zondal, inicio pp.kk. 4+800. Expte. 66/441.

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 extraordinaria e urxente na súa Sala o día 24 de agosto de 2018,
ás 10,45 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois
en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
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Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da
Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á secretaria do Goberno e aos demais
membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no taboleiro
da Casa do Concello para os 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

