SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 504/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 17 DE XANEIRO DE 2019.

1.-

Actas das sesións extraordinaria e urxente do 26 de decembro, ordinaria e
extraordinaria e urxente do 27 de decembro, extraordinaria e urxente do 28
de decembro de 2018, e ordinaria do 3 de xaneiro de 2019.

2.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (Relación 10/2018). Expte. 11828/111.

3.-

CONTRATACIÓN
Proposta de modificación do contrato de servizo de vixilancia dos Centros
Municipais de Distrito. Expte. 3866/321.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Proposta para declarar deserto o procedemento aberto simplificado abreviado
para a subministración de carne para o Vigozoo. Expte. 9568/612.
EDUCACIÓN
Nomeamento de representantes municipais para o ano 2019 nos Consellos
Escolares dos Centros de Ensino Público de Educación Infantil de Primaria e
Secundaria. Expte. 22905/332.
IGUALDADE
Proposta de aprobación do “Programa de axudas económicas directas para
mulleres en situación de violencia de xénero para o ano 2019". Expte.
8955/224.
Dar conta do informe anual sobre o funcionamento do Servizo municipal de
Atención Domiciliaria á Infancia (SADI).Expte. 6749/224.
RECURSOS HUMANOS
Nomeamento interino por acumulación de tarefas de un/unha auxiliar de
administración xeral baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.d) do RDL
5/2015, do 30 de outubro (TREBEP), por un prazo máximo de seis meses
para o servizo de Rexistro Xeral. Expte. 33188/220.
Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha subalterno/a
baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RD Lexislativo 5/2015 do 30 de

outubro, polo que se aproba o TREBEP, por un prazo máximo de seis meses
para o servizo de Bibliotecas. Expte. 33160/220.
10.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha subalterno/a
baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RD Lexislativo 5/2015 do 30 de
outubro, polo que se aproba o TREBEP, por un prazo máximo de seis meses
para o servizo de Benestar Social. Expte. 33126/220.
11.- Indemnización por razón de servizo (gastos de locomoción) de diversos
servizos municipais. Expte. 33088/220.
12.- Expediente de contratación da prestación do servizo para a elaboración e
implantación e posterior revisión de plans de autoprotección das Escolas
Infantís Municipais, Escola Municipal de Teatro e Escola Municipal de Música.
Expte. 386/2202.
13.- Proposta de aceptación de renuncia a nomeamento de funcionario de carreira
con cargo a praza da Policía Local pola quenda de mobilidade
horizontal(OEP 2010/2011) e novo nomeamento. Expte. 32452/220.
14.-

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 17 de xaneiro de 2019, 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

