SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 550/1102

ASUNTOS TRATADOS NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO 29 DE MARZO DE 2019.

1.-

Acta da sesión ordinaria do 22 de marzo de 2019.

2.-

ASESORÍA XURÍDICA
Dar conta da relación de sentenzas e outras resolucións xudiciais que
resolven procedementos (relación 2/2019). Expte. 12028/111.

3.-

COMERCIO
Prorroga do contrato para a exposición dun Belén Monumental durante a
campaña do Nadal 2019-2020. Expte. 6175/106.

4.-

CONTRATACIÓN
Dar conta da Resolución da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia,
recaída no expediente de modificación do contrato de servizo de axuda no
Fogar (SAF). Expte. 6219/241.

5.-

Incoación do expediente de resolución do contrato de redacción e
implantación de plans de autoprotección en instalacións municipais. Expte.
6307/241.

6.-

Incoación do expediente de resolución do contrato de control de accesos no
Vigozoo. Expte. 6306/241.

7.8.-

FOMENTO
Proposta de adxudicación da contratación das obras de "Humanización da
Rúa Coutadas en Teis, fase II". Expte. 79/441.
Proxecto de convenio entre o Ministerio para a Transición Ecolóxica, a través
da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Entidade Pública Empresarial
Augas de Galicia e o Concello de Vigo, para o estudo de alternativas para a
mellora da garantía do abastecemento na Zona Sur da provincia de
Pontevedra. Expte. 182/441.

9.-

10.-

POLICÍA LOCAL
Autorización de asistencia dos funcionarios da Policía Local co NP 79378 e
81923, en comisión de servizo con dereito a indemnización, ao curso
“Formadores AMOK para policías locais”. Expte. 63758/212.
RECURSOS HUMANOS
Proposta de aprobación dos criterios de aboamento de produtividade do
persoal da EMAO 2018. Expte. 33574/220.

11.-

Proposta de aprobación dos criterios de aboamento de produtividade do
persoal de CEDRO 2018. Expte. 33580/220.

12.-

Proposta de aprobación da realización da campaña ordinaria
desratización- 2019 e os criterios de aboamento. Expte: 33636/220.

13.-

Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de
emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do
RDL 5/2015, TREBEP, como Conservador do Zoo. Expte. 33524/220.

14.-

Proposta desestimatoria de solicitudes de revisión do acordo da XGL de
aprobación dos criterios de xestión das listas de reserva (en canto a declarar
nulo o extremo recollido no parágrafo 5º que dispón a vixencia de 3 anos de
duración das listas). Expte. 33687/220.

15.-

Proposta de encomenda de funcións á funcionaria co NP 19258. Expte.
33500/220.

16.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de 6 operarios/as peóns, 2
oficiais xardineiros e 2 oficiais condutores, 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 servizo de limpeza (praias 2019). Expte.
33445/220.

17.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun auxiliar de
administración xeral baixo a modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015 de
30 de outubro (TREBEP), por un período máximo de 6 meses para
Estatística. Expte. 33616/220.
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18.-

Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro auxiliares de
administración xeral baixo a modalidade do artigo 10.1.d) do RDL 5/2015 de
30 de outubro (TREBEP), por un período de seis meses para o Servizo de
Benestar Social. Expte. 36691/220.

19.-

Nomeamento interino de tres subalternos/as con cargo ás tres prazas
vacantes incluídas na OEP 2018, baixo a modalidade do artigo 10.1.a) do 30
de outubro (TREBEP), para Conserxería, Educación e Museos. Expte.
33460/220.

20.-

Proposta nomeamento como funcionaria de carreira dunha técnica de
administración xeral (promoción interna) con cargo á praza vacante OEP
2015. Expte. 33617/220.

21.-

Proposta nomeamento como funcionaria de carreira dunha técnica de
administración xeral rama xurídica (quenda libre) con cargo á praza vacante
OEP 2015. Expte. 33719/220.

22.-

Proposta nomeamento como funcionarias de carreira de dúas técnicas de
xestión (promoción interna) con cargo ás prazas vacantes OEP 2015 e 2016.
Expte. 33721/220.

23.-

Proposta nomeamento como funcionarios de carreira de dous
programadores informáticos (quenda libre) con cargo ás prazas vacantes
OEP 2016. Expte. 33722/220.

24.-

Proposta nomeamento como funcionario de carreira dun técnica medio de
sistemas (promoción interna) con cargo á praza vacante na OEP 2016.
Expte. 33723/220.

25.-

Plan de formación do persoal municipal para o ano 2019. Expte. 33530-220.

26.-

SERVIZO ÁREA DE CULTURA
Relación de contratos menores tramitados polo Servizo de Museos
Municipais no mes de febreiro de 2019. Expet. 2390/341.

27.-

URBANISMO
Aprobación provisional da modificación puntual do PEPRI do Casco Vello de
Vigo en Zona da Panificadora. Expte. 16219/411.

ASUNTOS URXENTES
28.- Proposta de aprobación Anexo I do Prego de prescripcións técnicas
particulares do expediente de contratación da prestación dos servizos de
limpeza das intalacións da casa consistorial e outras instalacións e
dependencias municipais do Concello de Vigo. Expte. 81/441.
29.- Proposta de adxudicación da contratación da subministración de réplicas da
escultura do bicentenario da Cidade de Vigo, obra de Silverio Rivas Alonso,
para entregar aos galardonados como “Vigueses distinguidos 2019”. Expte.
16894/101.
30.-

Rogos e preguntas.

