SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 480/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 7 DE DECEMBRO DE 2018.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 22 de novembro e
extraordinaria e urxente do 23 de novembro de 2018.
CONTRATACIÓN
Proposta de incoación de expediente de resolución da concesión do lote 2
para a construción e explotación de aparcadoiros subterráneos de uso mixto
na cidade de Vigo. Expte. 6258/241.
Adxudicación da contratación das obras de “Humanización da rúa Pazos,
entre López Mora e Menéndez Pelaio”. Expte. 83/441.
FESTAS
Bases de participación do concurso “Vente cos Reis Magos” 2018-2019.
Expte. 7645/335.
MEDIO AMBIENTE
Dar conta da relación de contratos menores tramitados no Servizo de Medio
Ambiente, Sanidade, Consumo, Laboratorio e Vigozoo dende o 1 de xullo ao
30 de setembro de 2018. Expte. 13755/306.
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Expediente de contratación do subministro de diversos agasallos con motivo
da celebración das distintas actividades socioculturais relacionadas co
Fomento da Participación Cidadá. Expte. 8303/320.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Modificación puntual do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e
o Ministerio de Fomento para a recuperación e posta en valor da muralla de O
Castro de Vigo. Expte. 9153/307.

8.-

9.-

RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres oficiais condutores
baixo a modalidade do artigo 10.1.D) do RDL 5/2015, do 30 de outubro
(TREBEP), por un período máximo de 6 meses para o servizo de Parque
Móbil. Expte. 32843/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de un/unha auxiliar de
admón. Xeral baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.D) do RDL do
5/2015, do 30 de outubro (TREBEP) por un prazo máximo de seis meses para
o servizo de Estatística. Expte. 32941/220.

10.- Indemnización por xubilación anticipada dos funcionarios municipais con nº de
persoal 14060, 15622, 60114, 77000 e 12606. Expte. 32943/220.
11.- Proposta de aboamento de vacacións correspondentes a 2017 e 2018 do
empregado con nº de persoal 61108. Expte. 32982/220.
12.- Proposta desestimatoria de recurso potestativo de reposición en relación con
recoñecemento de dereitos e cantidades por abono de gratificación de exceso
de xornada, do funcionario municipal con nº de persoal 16515. Expte.
33039/220.
13.- Proposta desestimatoria de recoñecemento de dereito a permanecer nas
bolsas de contratación de auxiliar administrativo, administrativo e técnica de
xestión de Administración xeral da efectiva con núm. de persoal 82887. Expte.
33042/220.
VIGOZOO
14.- Expediente de contratación do subministro de carne para a fauna de VigoZoo.
Expte. 9568/612.
15.- 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 7 de decembro 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.
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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 ACCTAL., (RA. 30/11/18)
Francisco Javier Pardo Espiñeira

