SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 466 /1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 15 DE NOVEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 31 de outubro de
2018.
ADMÓN. TRIBUTOS
Desestimación de reclamación, inadmisión de alegacións e proposta de
aprobación definitiva da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do
Imposto sobre Bens Inmobles para o exercizo 2019. Expte. 2489/500
BENESTAR SOCIAL
Resolución de recurso potestativo de reposición (Bono-Taxi 2018). Expte.
155447/301.
CONTRATACIÓN
Proposta de desestimación do recurso de reposición interposto no
procedemento aberto para a contratación dos servizos técnicos docentes
para o desenvolvemento das actividades físico deportivas do Programa de
“Ximnasia pra persoas maiores”. Expte. 17091/333.

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación do mantemento e reparación do
equipamento informático, multimedia e redes de datos dos centros
municipais de distrito e do mantemento do equipamento multimedia do
auditorio de Teis e servizo técnico de eventos. Expte. 8057/320.

6.-

Adxudicación da contratación do subministro na súa modalidade de
arrendamento sen opción a compra de equipos e materiais auxiliares de
obra para o taller de Vías e Obras. Expte. 81514/250 .

7.-

Adxudicación da contratación do subministro na súa modalidade de
adquisición para a mellora da eficiencia enerxética. Renovación de
elementos de iluminación viaria. Expte. 50730/444 .

8.-

Proposta de modificación da composición da Mesa de Contratación do
Concello de Vigo. Expte. 5266/241.

9.10.-

11.-

12.-

IGUALDADE
Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de
Igualdade no mes de outubro de 2018. Expte. 8785/224.
Prórroga do convenio de colaboración co Consorcio Galego de Igualdade e
Benestar para a xestión do Centro de Emerxencia para mulleres vítimas
violencia de xénero. Expte. 3603/224.
NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de
Normalización Lingüística no mes de setembro de 2018. Expte. 2459/334.
PARQUES E XARDÍNS
Proposta desestimatoria de recurso de reposición interposto pola empresa
Valoriza Servicios Medioambientales S.A. contra acordo XGL do 23/03/18.
Expte. 10146/446.

13.-

PATRIMONIO
Proposta de aprobación da agrupación de parcelas en Zamáns. Propiedades
nº 19 e 21 do Inventario Municipal de Bens e Dereitos. 3353/244.

14.-

POLICÍA LOCAL
Resolución do expediente disciplinario incoado ao funcionario con NIP
294003.Expte. 59459/212.

15.-

RECURSOS HUMANOS
Solicitude de reintegro de gastos derivados da defensa inicial en relación co
procedemento abreviado núm. 1615/16, do xulgado do Instrución nº 4 de
Vigo, do funcionario con número de persoal 13920. Expte. 31275/220.

16.-

Solicitude de aboamento de vacacións de 2013 e 2014 (herdeiros do
funcionario con núm. de persoal 16739). Expte. 31532/220.

17.-

Nomeamento interino de dous/dúas oficiais pavimentadores, baixo a
modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, TREBEP, por un período
máximo de 6 meses para o Servizo de Vías e Obras. Expte. 32448/220.

18.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dúas/dous operarios
peóns e catro oficiais de instalacións baixo a modalidade do artigo 10. 1. d)
do RDL 5/2015, de 30 de outubro, por un período máximo de 6 meses para o
Servizo de Deportes. Expte. 32805/220.
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19-

Reclamacións axudas sociosanitarias 2018 (FAS). Expte. 32876/220.

20.-

Proposta desestimatoria de recurso de reposición interposto contra
resolución do 31/10/18 (lista definitiva de admitidos-excluídos no proceso
selectivo de prazas da Policía Local). Expte. 32904/220.

21.-

Solicitude complementaria á realizada con data 10/08/2018 sobre a prórroga
automática tras cumplir a idade de xubilación. Expte. 32916/220.

22.-

Expediente de contratación dun Servizo de Prevención Alleo (SPA) para a
prestación do Servizo de formación en materia de seguridade e saúde
laboral do Persoal do Concello de Vigo. Expte: 327/2202.

23.-

24.-

SERVIZOS XERAIS
Proposta de aprobación de proxecto e custos asociados ao mesmo para a
obra de “Mellora da rede de abastecemento na Avda. Ramón Nieto marxe
impar dende o número 245 ata a rúa Subride”. Expte. 5035/440.
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 15 de novembro de 2018, ás 13,00 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
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

