SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 487/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE DECEMBRO DE 2018.

1.-

Ratificación da urxencia.

2.-

ADMÓN. ELECTRÓNICA
Proxecto de convenio de colaboración con VODAFONE para a participación
do Concello de Vigo en proxectos pilotos de tecnoloxía 5G. Expte. 8682/113.

3.-

CONTRATACIÓN
Clasificación para a contratación do servizo de actualización do portafirmas
dixital corporativo do Concello de Vigo. Expte. 8622/113.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Propostas de adxudicación dos servizos para o 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.
DEPORTES
Proposta de adxudicación do subministro dunha unidade de deshumectación
de aire na instalación acuática “piscina municipal de Teis” para substitución da
unidade existente por finalización da vida útil. Expte. 2396/611.
FESTAS
Proposta de adxudicación da contratación dos servizos de deseño e
produción de cinco carrozas para Cabalgata de Reis 2019. Expte. 7644/335
PARQUE MOBIL
Expediente de contratación do subministro de combustibles para a flota de
vehículos e maquinaria municipais xestionados polo parque móbil municipal.
Expte. 13493/445.
RECURSOS HUMANOS
Dietas do órgano de selección de oficial carpinteiro (OEP 2013). Expte.
33045/220.

9.-

Dietas do órgano de selección da bolsa de diplomados en traballo social.
Expte. 33069/220.

10.- Dietas do órgano de selección da bolsa de emprego de oficiais condutores
2018. Expte. 33075/220.
11.- Criterios para o outorgamento de produtividade de persoal da Policía local
correspondente aos meses meses de xuño a setembro do 2018. Expte.
33106/220.
12.- Criterios para o outorgamento de produtividade de persoal do Servizo de
Extinción de Incendios, VigoZoo e Cemiterios 2018. Expte. 33114/220.
13.- Proposta de aprobación de lista provisional de admitidos e excluídos,
designación de membros dos órganos de selección e determinación de
lugares e datas de celebración dos procesos selectivos derivados da
execución das Ofertas de Emprego Público correspondentes aos anos 2014,
2015 e 2016. Expte. 32973/220.
SERVIZOS XERAIS
14.- Proposta de aprobación do proxecto de "Cubrición do patio do colexio García
Barbón”. Expte. 3974/443.
VÍAS E OBRAS
15.- Proposta de inicio do expediente de incorporación de prezos contraditorios
nos Anexos I e II de prezos de aplicación no contrato do Servizo de
acondicionamento, mantemento, conservación e arranxo das infraestruturas
viarias do Concello de Vigo. Expte. 71048/250.

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 12 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.

SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 487/1102

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.
JRB/me.
Vigo, na data da sinatura dixital.
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

