SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 486/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 13 DE DECEMBRO DE 2018.

1.-

Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 29 de novembro e
extraordinaria e urxente do 30 de novembro de 2018.

2.-

IGUALDADE
Dar conta á Xunta de Goberno Local dos contratos menores tramitados no
Servizo de Igualdade, no mes de novembro do ano 2018. Expte. 8895/224.

3.-

INTERVENCIÓN
Proposta de aprobación das contas xustificativas dos libramentos de fondos a
xustificar ano 2018(5ª). Expte.102683/140.

4.-

5.-

MEDIO AMBIENTE
Resolución de recursos de reposición contra acordo da XGL do 3/05/2018 de
delimitación dos areais de Foz esquerda e parte de Calzoa como zona de esparexemento canino. Expte. 12839/306.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de un/unha auxiliar de
administración xeral baixo a modalidade prevista no art. 10.1.D) do RDL
5/2015, do 30 de outubro (TREBEP) por un prazo máximo de seis meses
para o Rexistro xeral. Expte. 32942/220.

6.-

Proposta de creación dunha bolsa de emprego que permita nomeamentos
interinos previstos no artigo 10.1 do RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que
se aproba o TREBEP, como oficial coidador, mantemento, vixilancia e control.
Expte. 32955/220.

7.-

Proposta de contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza
vacante de capataz de Deportes, OEP 2014-2015-2016. Expte. 32985/220.

8.-

Proposta de contratación en réxime laboral fixo con cargo a unha praza
vacante de oficial de Limpeza, OEP 2014-2015-2016. Expte. 32987/220.

9.-

Proposta de contratación en réxime laboral fixo con cargo a tres prazas
vacantes de oficial Xardineiro. OEP 2014-2015-2016. Expte. 32988/220.

SERVIZO DO ÁREA DE CULTURA
10.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Museos municipais nos meses de xullo a outubro de 2018. Expte. 2301/341.
11.- Dar conta da relación de contratos menores tramitados polo Servizo da Área
de Cultura nos meses de maio a novembro de 2018. Expte. 2375/330.
12.- Revisión de prezos do contrato de vixilancia de seguridade e mantementos de
instalacións de seguridade en centros e actividades da rede museística e
expositiva. Expte.2292/341.
13.- 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 13 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.
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

