SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 468/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 8 de novembro e
extraordinaria e urxente do 12 de novembro de 2018.
BENESTAR SOCIAL
Dar conta das resolucións concedidas e denegadas do Servizo de
teleasistencia domiciliaria municipal dende o 01/07/18 ata o 30/09/18. Expte.
153041/301.
Dar conta dos contratos menores tramitados polo departamento de Benestar
Social nos meses de: abril-outubro 2018. Expte.178517/301.
DIRECCIÓN DE INGRESOS
Inadmisión de reclamacións presentadas ao expediente de aprobación
provisional da “Ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento
especial ou utilización privativa do dominio publico local” para o exercicio
2019 e proposta de aprobación defitinitiva. Expte. 2491/500.
Inadmisión de reclamación presentada ao expediente de aprobación
provisional da “Ordenanza fiscal xeral” para o exercicio 2019 e proposta de
aprobación defintiva. Expte. 2488/500.
IGUALDADE
Solicitude de gasto complementario do RC emitido en data 22/01/18 por
importe inicial de 12.000,00 € para o Programa de Axudas económicas
directas para mulleres en situación de violencia de xénero - Ano 2018. Expte.
8203/224.
MEDIO AMBIENTE
Proposta de interposición de recurso contencioso-administrativo contra a
resolución do conselleiro de Sanidade desestimatoria do recurso de alzada
interposto polo Concello de Vigo en relación co procedemento sancionador ó
ó mesmo por infracción en materia sanitaria da auga de consumo humano
(S/Rfcia. 2018022AM-PO). Expte. 4743/313.
Proposta de desafección do uso público de dous alxibes situados nas
instalacións de Vigo Zoo e doazón a Mancomunidade de Montes de Vigo.
Expte. 9295/612.

9.-

NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
Dar conta dos contratos menores tramitados no Servizo de Normalización
Lingüística durante o mes de outubro de 2018. Expte. 2465/334.

10.-

PARQUES E XARDÍNS
Expediente de contratación do servizo de retirada e xestión de residuos
vexetais. Expte. 11345/446.

11.-

12.-

13.-

Expediente de contratación de subministro de varanda de aceiro inoxidable.
Expte. 11346/446.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Proposta actualización salarial do persoal contratado polo Concello de Vigo
acollido ao “Acordo marco de regulación das condiciós sociolaborais das
contratacións realizadas no marco do Plan Municipal de Emprego 20042007” para o ano 2018. Expte. 15605/77.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 2 oficiais ferreiros, 3
oficiais pavimentadores e 9 axudantes de oficios segundo o disposto no art.
10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, TREBEP, por un período máximo
de 6 meses, para o taller de Vías e Obras Expte. 32809/220.

14.-

Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, de dous/dúas
subalternos/as baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.d) do RDL 5/2015,
do 30 de outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para
Conserxería. Expte. 32880/220.

15.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dun/dunha subalterno/a
baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, do 30 de
outubro, TREBEP, por un período máximo de 6 meses, para a Escola
Municipal de Artes e Oficios. Expte. 32838/220.

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,
do 30 de outubro, por un período máximo de 6 meses para o servizo de
Xuventude. Expte. 32930/220.

17.-

Proposta desestimatoria de recurso de reposición presentado polo efectivo
con número de persoal 82209 (expediente 32717/220, sobre cobertura de
praza vacante). Expte. 32920/220.
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18.-

19.-

20.-

Proposta desestimatoria de recurso de reposición presentado polo efectivo
con número de persoal 78138 (expediente núm.: 32382/220, sobre
recoñecemento de dereito e cantidades). Expte. 32938/220.
SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Proposta de aprobación dun Programa de Integridade na Contratación
Pública. Expte. 439/1102.
SERVIZOS XERAIS
Rectificación de erro material no expediente de contratación das obras do
proxecto “Humanización da rúa Travesía Escolas Públicas”, aprobado pola
Xunta de Goberno local de data 15/11/18. Expte. 122/441.

21.-

TRANSPORTES
Proposta de autorización de cesión de uso de praza de garaxe no parking de
Jenaro de la Fuente. Expte. 2200/449.

22.-

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 22 de novembro 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

