SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte.443/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 11 DE OUTUBRO DE 2018.

1.-

2.-

Actas da sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 27 e extraordinaria e
urxente do 28 de setembro de 2018.
CONTRATACIÓN
Proposta de inicio da modificación do contrato de servizos do Servizo de
Axuda no Fogar (SAF). Expte. 6219/241.

3.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de xestión e
dinamización da Casa das mulleres de Vigo. Expte .8398/224.

4.-

Clasificación de ofertas para a contratación da xestión e dinamización do
centro de documentación e recursos feministas de Vigo. Expte. 8568/224.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación do subministro e servizo dunha
plataforma integral de xestión intelixente de servizos cidade e a súa
integración cos servizos da plataforma cidade VCI+.Expte.8562/113.

6.-

Modificación do contrato de servizos de xestión dos traballos técnicos
derivados da programación de actividades no auditorio municipal da Casa do
Concello. Expte. 2003/330.

7.-

8.9.-

DEPORTES
Prórroga do contrato de servizos de mantemento das instalacións, técnicos,
auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das piscinas
cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os Ximnasios das
Travesas e o Berbés 14892/333.
EDUCACIÓN
Conta xustificativa da Aula UNED Vigo- exercizo 2017. Expte. 22125/332.
MEDIO AMBIENTE
Prórroga do convenio de colaboración coa Mancomunidade de Montes de
Vigo para o desenvolvemento de actividades en materia medioambiental.
Expte. 11894/306.

PATRIMONIO
10.- Segunda e derradeira prórroga da autorización de uso do local no edificio
número 7 da Praza da Princesa ó Consorcio Casco Vello de Vigo. Expte.
20168/240.
PATRIMONIO HISTÓRICO
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Patrimonio Histórico durante o terceiro trimestre de 2018. Expte. 9139/307.
RECURSOS HUMANOS
12.- Proposta desestimatoria da solicitude de recoñecemento de dereito e
cantidades dos funcionarios municipais con números de persoal 78138,
76564, 17408, 22786, 17348, 78480, 17360 e 80395. Expte. 32382/220.
13.- Proposta desestimatoria da solicitude de recoñecemento de dereito e
cantidades do funcionario municipal con número de persoal 16515. Expte.
32419/220.
14.- Nomeamento interino por execución de programa temporal (Programa de
actuación para a investigación e revisión das actividades económicas
desenvolvidas por persoas xurídicas a efectos do imposto de actividades
económicas. Expte.27971/220) de dous auxiliares de Admón. Xeral. Expte.
32375/220.
15.- Nomeamento interino dun/dunha auxiliar administrativo, en base ao previsto
no artigo 10.1 do RDL 5/2015, de 30 de outubro, TREBEP, ata a
incorporación do funcionario titular (situación de servizos especiais) da
Unidade de Apoio ao Consorcio do Casco Vello. Expte: 32450/220.
16.- Nomeamento interino de dous/dúas auxiliares de administración xeral, baixo
a modalidade do art. 10.1.d) do RDL 5/2015 de 30 de outubro, TREBEP, por
un período máximo de 6 meses para o servizo de Benestar Social. Expte.
32488/220.
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas, baixo a modalidade do
artigo 10.1.d) do RDL 5/2015 de 30 de outubro, TREBEP, por un período
máximo de 6 meses, dous/dúas auxiliares para a área de RR.HH. e
Formación. Expte. 32603/220.
18.- Nomeamento interino dun/dunha auxiliar de administración xeral, baixo a
modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, TREPEB, por
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un período máximo de 6 meses, para o servizo de Normalización Lingüística.
Expte. 32673/220.
19.- Nomeamento interino de dous oficiais coidadores de mantemento, vixilancia
e control, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015 de 30
de outubro, TREBEP, por un período de 6 meses para o servizo de
VIGOZOO. Expte. 32671/220.
20.- Aplicación do artigo 33 do Acordo Regulador das condicións económicas e
sociais dos empregados do Concello de Vigo, por xubilación anticipada dos
empregados municipais con números de persoal 13570 e 14090. Expte.
32734/220.
SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
21.- Proposta de aprobación da definición de formatos abertos asociada a cada
indicador de transparencia da xestión municipal. Expte. 427/1102.
SERVIZOS XERAIS
22.- Interposición de recurso de alzada contra a resolución do director de Augas
de Galicia de data 7/09/18, adoitada no expediente sancionador DH.D
3660578. Expte. 5500/440.
TURISMO
23.- Dar conta da relación de contratos menores realizados polo Servizo de
Turismo do Concello de Vigo entre os meses de xullo, agosto e setembro de
2018. Expte. 7187/104.
URBANISMO
24.- Dar conta do pase á vía de constrinximento das liquidacións
complementarias de taxas dos anos 2015 e 2016. Expte. 10827/407.
25.-

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 11 de outubro 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,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

