SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 526/1102

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 14 DE FEBREIRO DE 2019.

1.-

Acta da sesión ordinaria do 7 de febreiro de 2019.
BENESTAR SOCIAL

2.-

Clasificación de ofertas para a contratación do servizo de teleasistencia
domiciliaria. Expte. 178230/301.

3.-

Dar conta da resolucións de concesión, denegación, extinción e renuncia do
servizo de Teleasistencia no período 01.10.2018 – 31.12.2018. Expte.
153041/301.

4.-

Bases do “Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para
gastos de aloxamento, subministros e alimentación – 2019” (AEFAS 2019).
Expte. 180188/301.
CONTRATACIÓN

5.-

Clasificación de ofertas para a contratación das obras de cubrición do patio do
colexio García Barbón. Expte. 172/441.
RECURSOS HUMANOS

6.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais
coidadores/as, mantemento, vixilancia e control 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 VIGOZOO. Expte. 33289/220.

7.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha operador/a
informático/a baixo a modalidade prevista no artigo 10.1.d) do RDL 5/2015, do
30 de outubro (TREBEP), por un período máximo de seis meses para o
servizo de Administración Electrónica. Expte. 33290/220.
SERVIZOS XERAIS

8.-

Proposta de aprobación de custes asociados ao Proxecto para a mellora da
rede de abastecemento e saneamento na rúa Venezuela (tramo Taboada
Leal-Marques de Alcedo). Expte. 5323/440.

TURISMO
9.-

Dar conta da relación de contratos menores realizados polo Servizo de
Turismo nos meses outubro, novembro e decembro de 2018. Expte.
7324/104.
URBANISMO

10.- Aprobación inicial do Proxecto de expropiación por taxación conxunta para a
execución da senda fluvial no rÍo Lagares. Tramo rúa Manuel ÁlvarezAvenida de Madrid. Expte. 259/413.

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 14 de febreiro de 2019, as 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

